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na lata 2014-2016
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I. Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U.
2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324 ze zmianami)

II. Informacja o szkole.
1. Nazwa i adres:
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie Daleszyn 76
63-800 Gostyń
2. Oddziały:
- dwa oddziały przedszkole,
- siedem klas I-VI
3. Nauczyciele:
- dyplomowani: 2
- mianowani: 11
- stażyści: 2
4. Budynek szkoły to połączenie „starej szkoły” z 1910r. z „nową szkolą” 1993r.
W szkole znajdują się:
- sale lekcyjne,
- pracownie informatyczne
- gabinet pedagoga i logopedy
- gabinet pielęgniarki
- sala gimnastyczna
- sala zabaw
- biblioteka
- kuchnia
- szatnia
Przy szkole jest usytuowany stadion z boiskiem piłkarskim i okólną bieżnią
pełnowymiarową . Teren wokół szkoły jest ogrodzony. Posiadamy plac zabaw z
„Radosnej szkoły” . W 2012r. szkoła uczestniczyła w pilotażowym programie
MEN „Cyfrowa szkoła”, dzięki temu posiadamy bezprzewodową sieć Wi Fi,
tablice multimedialne, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne. Od 2013 prowadzimy
dziennik elektroniczny.

III. Wizja szkoły
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie widzimy jako
wiejską, przyjazną szkołą, w której uczniowie czują się bezpiecznie i mają
stworzone optymalne warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności.
Szkoła jest placówką na miarę XXI wieku wyposażona w nowoczesne pomoce
dydaktyczne (tablice interaktywne, laptopy), sieć Wi Fi umożliwiające
wszechstronny rozwój każdego ucznia, odkrywania i rozwoju jego talentów,
osiągania bardzo dobrych efektów nauczania, zintegrowana z lokalnym
środowiskiem. Na sprawdzianach uczniowie osiągają dobre i bardzo dobre wyniki.
Nauczyciele pracują nowoczesnymi metodami nauczania – dostosowanymi do
nowej formy sprawdzianu, wprowadzają nowe typy zadań, pobudzają uczniów do
twórczej pracy i praktycznego działania. Te wszystkie działania dają wspólny
efekt nauczania- absolwenta szkoły podstawowej , który radzi sobie dobrze i
bardzo dobrze w dalszych etapach kształcenia.

IV. Misja szkoły
Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną i nowoczesną zapewniamy każdemu
uczniowi wszechstronny rozwój osobowości i talentów poprzez szeroki zakres
działań lekcyjnych, pozalekcyjnych, wspomagamy rodzinę w procesie
wychowania, kształtujemy w wychowankach poczucie odpowiedzialności i
systematyczności w pracy dydaktycznej w celu osiągnięcia sukcesu.

V. Koncepcja rozwoju w poszczególnych obszarach na lata 2014-2016
KSZTAŁCENIE
L. p.
1.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

Doskonalenie
przedmiotowych systemów
oceniania

Zespół
przedmiotowy, RP

2014r.

- umożliwić uczniowi
poprawię każdej oceny,
2.

Omawiać na zebraniach
zespołów plany wynikowe z
poszczególnych przedmiotów
,podstawę programową z
poszczególnych etapów
nauczania

Nauczyciele

2014r.

3.

Przygotowanie narzędzi
(testów) do badania z danego
przedmiotu

Zespoły
przedmiotowe i
nauczyciele

2014, 2015r.

4.

Diagnoza z „Nową erą” kl.
IV , V i VI (j. polski,
matematyka)

Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

2014, 2015r.

5.

Prowadzenie nowatorskich
rozwiązań programowych

Nauczyciele
przedmiotu,
edukacji
wczesnoszkolnej i
przedszkolnej

2014, 2015r.

6.

Stosowanie nowoczesnych
metod nauczania
motywujących uczniów do

Nauczyciele

2014-2016

pracy, prowadzenie w
większym stopniu zajęć
poprzez działanie i twórcze
myślenie – innowacje
pedagogiczne
7.

Prowadzenie zajęć
przygotowujących uczniów
do nowego sprawdzianu –
stosować nowy typ zadań i
inny typ rozumowania z
uczniami

Nauczyciele

2014-2016

8.

Wspieranie uczniów
zdolnych poprzez
organizowanie kółek –
zgodnie z zainteresowaniami
ucznia, umożliwienie dostępu
do wszystkich konkursów
,praca nauczycieli na rzecz
konkursów.

Nauczyciele
przedmiotów oraz
kl. I-III

2014-2016

9.

Promowanie uczniów
osiągających sukcesy

Nauczyciele
przedmiotów,
wychowawca

2015-2016

10.

Rozwijanie współpracy z
rodzicami w zakresie
niwelowania dysfunkcji

Nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog

2014-2016

11.

Prowadzenie księgi
absolwentów szkoły

Nauczyciele

2014-2016

12.

Indywidualizacja procesu
nauczania – by uczeń osiągał
wynik (sukces) na miarę
swoich możliwości, by każdy
uczeń czuł się w szkole
pewnie i był
dowartościowany.(miał
poczucie własnej wartości)

Nauczyciele

2014-2016

WYCHOWANIE I OPIEKA
L.p.
1.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

Wzmocnienie wychowawczej
roli szkoły:

Pedagog we
współpracy z
nauczycielami,
psychologiem i
dyrektorem szkoły

2014-2015

Objęcie opieką uczniów
wymagających szczególnej
pomocy – praca z rodzinami
z dysfunkcjami w celu
nawiązania pozytywnej
relacji i wzajemnego zaufania

Pedagog,
psycholog

2014-2015

Współpraca z rodzicami:

Nauczyciele,
pedagog, dyrektor

- stosowanie konsekwencji
dla zachowań godnych
naśladowania i
niewłaściwych zachowań
zgodnych z ustaleniami
,zasadami zawartymi w
statucie szkoły
- zmodyfikowanie i
stosowanie procedur
postępowania z uczniami
sprawiającymi problemy
wychowawcze
- doskonalenie (w większym
stopniu) nauczycieli w
zakresie udzielania uczniom
pomocy sprawującym
problemy wychowawcze
2.

3.

- organizowanie w większym
stopniu zajęć otwartych dla
rodziców
- zapraszanie rodziców
wykonujących ciekawe
zawody na lekcje i zajęcia
- zapraszanie do współpracy
rodziców tzw. trudnych
- w dalszym ciągu

wychowawcy

2014-2016

organizowanie pedagogizacji
rodziców, również we
współpracy z PPP
4.

Kształtowanie tożsamości
europejskiej, patriotycznej i
regionalnej

Nauczyciele i
rodzice

2014-2016

Realizacja programu
wychowawczego i
profilaktyki, owoce w szkole,
szklanka mleka

Pedagog,
wychowawcy

2014-2016

Bezpieczeństwo

Nauczyciele

-współpraca z uczniami z
europejskich krajów
- poszanowanie kultury i
tradycji naszego kraju oraz
innego kraju
- święto Patrona szkoły
- uroczystości szkolne i
regionalne
5.

6.

-dyżury nauczycielskie przed
lekcjami i na przerwach
- zapewnienie opieki
świetlicowej

Opiekun świetlicy

- umożliwienie uczniom 10letnim zdobycie karty
rowerowej

Nauczyciel wych
komunikacyjnego.

- natychmiastowa i stanowcza Nauczyciel
reakcja wszystkich
techniki
pracowników szkoły na
wszelkie formy agresji,
arogancji, wulgarnego oraz
niestosownego zachowania
uczniów
- organizowanie spotkań
uczniów ,rodziców z
policjantami ,psychologiem,

pedagogiem, oraz innymi
osobami zajmującymi się
problematyką zachowań i
bezpieczeństwa dzieci.
-kontynuować uczestnictwo
w programach profilaktyki
- promować wzorowe
zachowanie uczniów
,wyróżniać tych którzy dają
dobry przykład swoim
rówieśnikom ( pochwała na
apelu ,listy do rodziców itp.)

PROMOCJA SZKOŁY
L.p.
1.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

Prowadzenie aktualnej strony
szkoły w celu utrwalania
pozytywnego wizerunku
szkoły w społeczności
lokalnej

Zespół do spraw
promocji,
wychowawcy
oddziałów

2014-2016

Nauczyciele,
dyrektor

2014-2016

Dyrektor,

2014-2016

- prezentacja ciekawych prac
uczniów na stronie
internetowej szkoły ,na
korytarzach i holu szkoły
-aktualna galeria szkoły na
stronie
-sukcesy szkoły –uczniów
wyeksponowane na stronie
internetowej szkoły.
2.

Prowadzenie księgi
absolwentów szkoły
- zapraszanie absolwentów do
szkoły

3.

Upiększanie terenu wokół

szkoły
- włączanie rodziców i
społeczność lokalną do
współpracy

nauczyciele,
rodzice

- pisanie projektów lokalnych
np. małe boisko do gry w
piłkę nożną lub siatkową.

BAZA SZKOŁY

1.

Modernizacja toalet
uczniowskich

Dyrektor i
księgowa

2014-2016

2.

Przeniesienie oddziału
przedszkolnego 3-4-latków
do innej Sali (stara szkoła)

Dyrektor i
księgowa

2014-2016

Dyrektor i
księgowa

2014-2016

Dyrektor i
księgowa

2015-2016

- zaplanowanie w budżecie
szkoły środków na remont
sali
3.

Zakup nowoczesnych
pomocy dydaktycznych
- tablicę multimedialną,
- nowe laptopy do „starej
pracowni”

4.

Powstanie pracowni
artystycznej
- modernizacja magazynku

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

1.

Kontynuacja współpracy ze
sołectwami wsi należących

Dyrektor,
nauczyciele,

2014-2014

2.

do obwodu szkoły

rodzice

Współpraca z :

Nauczyciele

-Policją

Dyrektor

- Strażą Miejską

Pedagog

2014-2016

- MGOPS
- Kuratorami Sądowymi (
Sądem Rodzinnym)
- Strażą Pożarną
- Domem Kultury HUTNIK
- Sanepidem (SSEP)
- PPP
-Mediami
- Sołectwami

3.

Współpraca z Parafią Św.
Marcina w Starym Gostyniu

Nauczyciele,
2014-2016
Dyrektor, Rodzice,
Proboszcz

4.

Zorganizowanie imprez
integracyjnych.

Nauczyciele,
rodzice

2014-2016

5.

Kontakt z mediami

Zespół do spraw
promocji

2014-02016

