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I. Misja Szkoły Podstawowej w Bychawie

Szkoła

Podstawowa

w

Bychawie

wspomaga

rozwój

ucznia

w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w poczuciu więzi z rodziną
i otaczającym środowiskiem.
Dąży do wysokich efektów kształcenia zgodnego z wymaganiami
nowoczesnego społeczeństwa i wyzwaniami przyszłości.
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II. Wizja Szkoły Podstawowej w Bychawie


Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, stwarzamy możliwość rozwijania zdolności
i zainteresowań wszystkim uczniom, wspieramy indywidualną drogę rozwoju każdego ucznia,



umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspieramy uczniów zdolnych
i mających trudności w nauce,



otaczamy szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych, integrujemy ich ze środowiskiem szkolnym,



zapewniamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesną bazę dydaktyczną,



angażujemy rodziców w życie szkoły, rodzice są naszymi partnerami we wszystkich działaniach,



kształtujemy pozytywne postawy społeczne,



propagujemy zdrowy styl życia, przeciwdziałamy agresji i uzależnieniom,



rozwijamy postawy ekologiczne,



uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego, wychowujemy młodego człowieka mającego poczucie
więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną,



wychowujemy w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur,



przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i odnoszenia sukcesów, wspieramy ich w dążeniu do
wszechstronnego rozwoju psychofizycznego,



kształtujemy aktywną postawę wobec problemów współczesnego świata,



podążamy za osiągnięciami cywilizacyjnymi, zapewniamy dostęp do najnowszych zdobyczy techniki,



wprowadzamy uczniów w świat kultury i sztuki.
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III.

Sylwetka absolwenta

 Jest samodzielny w myśleniu i działaniu.
 Zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania, dba o kulturę języka.
 Przejawia postawę aprobowaną społecznie.
 Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie.
 Jest tolerancyjny, szanuje godność, poglądy i zdanie innych, bez względu na ich odmienność.
 Jest wrażliwy na krzywdę innych.
 Szanuje swoją i cudzą własność.
 Prezentuje postawę patriotyczną; szanuje symbole narodowe i religijne oraz polską tradycję i język, pamięta
o świętach narodowych.
 Jest członkiem społeczności lokalnej, zna i kultywuje tradycję regionu.
 Jest otwarty, potrafi efektywnie i twórczo współdziałać w zespole oraz umiejętnie komunikuje się
z otoczeniem.
 Zna swoje słabe i mocne strony, rozwija swoje zainteresowania.
 Potrafi wyszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych dziedzin.
 Przestrzega zasad bezpieczeństwa, wie jak unikać zagrożeń związanych z życiem w swoim środowisku.
 Dba o swój wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara się je przestrzegać.
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IV. Podstawa Prawna
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17).
3. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia
1948r.
5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 oraz z 2000r. nr 2 poz. 11 i 12).
6. Statut Szkoły Podstawowej w Bychawie.
7. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Bychawie.
8. Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Bychawie.
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V. Obszary działalności
OBSZAR: KSZTAŁCENIE
Cele
Realizacja
podstawy
programowej
kształcenia
ogólnego.

Dążenie do
wysokich
efektów
kształcenia.
Przygotowanie
uczniów do życia
w społeczeństwie
informacyjnym.

Zadania
 Dostosowanie dokumentów
szkolnych do nowej podstawy
programowej.

 Innowacyjność w nauczaniu.
 Kształcenie umiejętności
posługiwania się
nowoczesnymi technologiami
informacyjno –
komunikacyjnymi.
 Kształcenie umiejętności
wyszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł.

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Sposób
dokumentowania

 Wybór podręczników
dostosowanych do nowej
podstawy programowej.

2012/2014

Przewodniczący
zespołów
Nauczyciele klas
IV/VI

Protokoły
Wykaz podręczników

 Wybór programów
nauczania zgodnie
z wymogami
rozporządzenia oraz ich
modyfikacja.

2012/2014

Nauczyciele klas
IV/VI

Wniosek
o dopuszczenie
programów
Wykaz programów

 Stosowanie efektywnych
i kreatywnych metod
w prowadzeniu zajęć.
 Wykorzystanie pomocy
multimedialnych.
 Zajęcia biblioteczne.
 Konkursy czytelnicze.
 Konkursy wiedzy.
 Lekcje z różnych
przedmiotów z
wykorzystaniem
wydawnictw
informacyjnych.

2012/2017

Nauczyciele

od września
2014 r.

Bibliotekarz

Arkusze
pohospitacyjne
Scenariusze lekcji
Dziennik bibliotekarza
Dokumenty
biblioteczne

Sposób realizacji
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Podnoszenie
efektów
nauczania.

 Wykorzystanie wniosków
z analizy wewnętrznego
i zewnętrznego pomiaru
osiągnięć dydaktycznych.
 Opracowanie planu nadzoru
pedagogicznego.
 Opracowanie wewnętrznej
procedury pomiaru
dydaktycznego (wewnętrzny
system diagnozowania
własnymi narzędziami
badawczymi).

 Uwzględnienie w planach
pracy zespołów i planach
dydaktyczno –
wychowawczych wniosków
z nadzoru pedagogicznego.

wrzesień
2012/2017

Dyrektor szkoły
Przewodniczący
zespołów
Nauczyciele klas
I/VI

Protokół Zespołu
Diagnozy
Protokoły zespołów
Plany dydaktyczno wychowawcze

 Zapoznanie
z harmonogramem badań na
kolejny rok szkolny.

wrzesień
2012/2017

Przewodnicząca
Zespołu Diagnozy
Osiągnięć
Edukacyjnych

Protokół zespołu
i plan pracy zespołu

 Analiza wyników diagnozy

 Diagnoza wstępna
w klasach pierwszych.
 Sprawdzian kompetencji
w klasach pierwszych.
 Sprawdzian kompetencji
w klasach trzecich.
 Próbny sprawdzian z jęz.
polskiego w kl. IV.
 Próbny sprawdzian z jęz.
angielskiego w kl. IV.
 Próbny sprawdzian
z matematyki i przyrody
w kl. IV.
 Próbny sprawdzian z jęz.
polskiego i historii w kl. V.
 Próbny sprawdzian z jęz.
angielskiego w kl. V.
 Próbny sprawdzian
z matematyki i przyrody
w kl. V.
 Próbny sprawdzian dla
uczniów kl. VI.

IX

Wychowawcy
klas I
Wychowawcy
klas I
Wychowawcy
klas III
Nauczyciele jęz.
pol.
Nauczyciele jęz.
ang.

Raport

IV/V

Nauczyciele mat.
i przyrody

Raport

IV/V

Nauczyciele jęz.
pol. i historii
Nauczyciele jęz.
ang..
Nauczyciele mat.
i przyrody

Raport

Zespół Diagnozy
Osiągnięć

Raport
Wnioski z nadzoru

wstępnej i sprawdzianów
próbnych przeprowadzanych
w poszczególnych oddziałach.

V/VI

V/VI
IV/V
IV/V

IV/V
IV/V

XI, II

Raport
Raport
Raport
Raport

Raport
Raport
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Rozwijanie
uzdolnień
i wyrównywanie
szans
edukacyjnych
uczniów.

 Planowanie zajęć
pozalekcyjnych rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia
uczniów oraz zajęć
wspomagających.
 Udział uczniów w konkursach,
turniejach i zawodach
sportowych.

Indywidualizowa
nie procesu
nauczania.

 Zapewnienie pomocy
pedagogicznopsychologicznej uczniom.

Podnoszenie
jakości pracy
szkoły.

 Zdobywanie nowych
kwalifikacji zawodowych.
 Uzyskiwanie stopnia awansu
zawodowego.

 Analiza sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych.

VI

 Udział uczniów
w wybranych przez siebie
zajęciach.
 Przygotowanie uczniów do
udziału w konkursach
kuratoryjnych i zawodach
sportowych na różnych
szczeblach.
 Organizowanie szkolnych
konkursów tematycznych
z różnych dziedzin wiedzy.
 Organizowanie szkolnych
zawodów i turniejów
sportowych.
 Zaplanowanie pomocy
uczniom, skierowanie na
odpowiednie zajęcia,
indywidualizacja pracy na
lekcji

2012/2017

 Udział nauczycieli
w kursach i szkoleniach.
 Pisanie planów awansu
zawodowego, sprawozdań
z realizacji planów.
 Przystąpienie do
egzaminów
kwalifikacyjnych.
 Studia podyplomowe.

Edukacyjnych

pedagogicznego

Prowadzący zajęcia Dzienniki zajęć
pozalekcyjne
Nauczyciele
przygotowujący

Przewodniczący
zespołów
Nauczyciele
różnych
przedmiotów
nauczania
Nauczyciele w-f
Pedagog
Wychowawcy
Nauczyciele

2012/2017

Nauczyciele
Chętni nauczyciele
Dyrektor szkoły

Dyplomy
Podziękowania
Protokoły
z przeprowadzanych
konkursów
Kronika
Strona Internetowa
Gazeta lokalna

Dzienniki zajęć
Dyplomy
Zaświadczenia
ukończenia kursów
Akt nadania stopnia
awansu zawodowego
Ocena dorobku
zawodowego
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OBSZAR: WYCHOWANIE I OPIEKA
Cele

Zadania

Sposób realizacji

Kształtowanie
właściwych
postaw ujętych
w programie
wychowawczym
szkoły.

 Wychowanie poprzez tradycję
i wartości patriotyczne.

 Praca uczniów
w organizacjach
działających na terenie
szkoły.
 Współpraca z Bychawskim
Towarzystwem
Regionalnym.
 Udział w akcjach
charytatywnych.
 Przygotowanie uczniów do
udziału w uroczystościach
szkolnych, patriotycznych
i środowiskowych.
 Wyjazdy do kina i teatru.
 Udział w koncertach.
 Udział w wycieczkach do
miejsc pamięci narodowej.

Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
uczniów.

 Objęcie pomocą
psychologiczno –
pedagogiczną uczniów
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
 Integrowanie uczniów
niepełnosprawnych ze
społecznością szkolną.
 Zapewnienie pomocy
pedagogicznej dla uczniów
i ich rodzin.

 Indywidualizacja pracy na
lekcjach.
 Organizacja zajęć
dodatkowych zgodnie
z potrzebami uczniów.
 Udział uczniów
niepełnosprawnych
w zajęciach szkolnych oraz
uroczystościach szkolnych
i klasowych.
 Pobyt w świetlicy szkolnej
i udział w zajęciach

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Sposób
dokumentowania

2012/2017

Opiekunowie
organizacji

Strona Internetowa
szkoły
Kronika szkolna

Wychowawcy
Nauczyciele

Podziękowania
GZB

Opiekunowie SU

Podziękowania

Wyznaczeni
nauczyciele

Scenariusze
uroczystości
szkolnych

Wychowawcy

Karty wycieczek

2012/2017

Dyrektor szkoły
Nauczyciele
przedmiotu
Nauczyciele
specjaliści

Dzienniki i programy
zajęć

W miarę
możliwości

Wychowawcy
Nauczyciele
specjaliści
Opiekunowie
świetlicy

Kronika szkolna

W miarę
możliwości

Dzienniki świetlicy
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 Organizowanie pomocy
materialnej.

Tworzenie
bezpiecznej
i przyjaznej
szkoły.

 Zapewnienie opieki
wychowankom w czasie
pobytu w szkole oraz podczas
imprez i wycieczek szkolnych.
 Wdrażanie uczniów do
bezpiecznych zachowań.

świetlicowych.
 Organizowanie warsztatów
i spotkań z psychologiem
( pedagogiem).
 Współpraca z instytucjami.
 Udział w programach
rządowych.

 Właściwa opieka podczas
zajęć dydaktycznych.
 Dyżury nauczycieli na
korytarzach podczas
przerw.
 Dyżury podczas pobytu
uczniów w stołówce
szkolnej.
 Właściwa opieka nad
uczniami dojeżdżającymi.
 Zachęcanie uczniów do
noszenia odblasków.
 Zajęcia świetlicowe.
 Planowanie wycieczek
przedmiotowych
i turystycznych w oparciu
o regulamin.
 Przeprowadzanie próbnych
ewakuacji.
 Utrzymywanie ścisłej
współpracy ze Służbą
Zdrowia.
 Szkolenia nauczycieli
i uczniów w zakresie
udzielania pierwszej

2012/2017
2012/ 2017

2012/2017

Według
potrzeb

Dyrektor szkoły
Pedagog szkolny

Kronika

Wychowawcy
Nauczyciele
Dyrektor szkoły

Sprawozdania
Protokoły spotkań
Zdjęcia, plakaty

Dyrektor szkoły
Wychowawcy
Nauczyciele
dyżurujący

Harmonogram
dyżurów

Opiekunowie
uczniów
dojeżdżających

Dzienniki zajęć
świetlicowych

Wychowawcy

Karty wycieczek

Pracownik p. poż.
i do spraw BHP

Protokół

Wychowawcy
Nauczyciele
Dyrektor szkoły
Nauczyciele

Protokoły szkoleń
Zaświadczenia

Dyrektor szkoły

Zaświadczenia
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pomocy.
 Organizowanie szkoleń
i kursów BHP dla
nauczycieli.
 Rozmowy z uczniami
podczas godzin
z wychowawcą.
 Spotkania np.
z policjantem, pielęgniarką,
ratownikiem medycznym.
 Monitoring szatni szkolnej.

Wychowawcy

2013/2014
 Zamontowanie kamer
w szatni.

Wychowawcy

Wpisy w dziennikach
lekcyjnych

Dyrektor szkoły
Rada Rodziców

Protokół przekazania
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OBSZAR: PROFILAKTYKA
Cele
Kształtowanie
postaw
prozdrowotnych.

Zapobieganie
zachowaniom
agresywnym.

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Konkursy np. plastyczne.
Akcje zadaniowe.
Lekcje tematyczne.
Gazetki tematyczne.
Spotkania ze specjalistami.
Spektakle profilaktyczne.
Filmy edukacyjne.
Pogadanki w ramach
godzin z wychowawcą.
 Pogadanki, referaty dla
rodziców.
 Organizowanie imprez
sportowych, zajęć
pozalekcyjnych, zajęć na
basenie.

2012 / 2017

Przewodniczący
Zespołu Profilaktyki

Zadania
 Rozwijanie aktywności
fizycznej.
 Promowanie zasad zdrowego
odżywiania.
 Zapobieganie uzależnieniom.
 Realizowanie programów
profilaktycznych
proponowanych przez Stację
Sanitarno Epidemiologiczną.

 Kształtowanie umiejętności
rozwiązywania konfliktów
i radzenia sobie
z negatywnymi emocjami.










Sposób
dokumentowania
Protokoły zespołu
Strona Internetowa
Prace plastyczne

Wychowawcy klas
Zapisy
w dokumentacji
szkolnej
Artykuły w gazecie
lokalnej
Wyznaczeni
nauczyciele

Kronika szkolna

 Wykorzystanie elementów
metody TZA.
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OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Cele
Zachowanie
autonomii szkoły.

Promocja szkoły.

Podnoszenie
jakości pracy
szkoły.

Zadania

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Sposób
dokumentowania
Uchwały Rady
Miejskiej
Uchwały Rady
Pedagogicznej
Scenariusz
Dokumentacja
Kronika
Strona Internetowa

 Funkcjonowanie szkoły jako
odrębnej placówki pod
względem organizacyjnym
i finansowym.
 Nadanie imienia szkole.
 Zmiana sztandaru szkoły.

 Współpraca z Burmistrzem
i Radą Miejską
w Bychawie.

2012/2017

Dyrektor szkoły

 Zaplanowanie i realizacja
uroczystości nadania
imienia szkole.

2012/2017

Dyrektor szkoły
Rada Rodziców
SU

 Obchody 50 – lecia istnienia
szkoły.

 Organizacja uroczystości.

XI 2012

Dyrektor szkoły
Nauczyciele

Scenariusz
uroczystości
Kronika
Strona Internetowa

 Współpraca ze środowiskiem
lokalnym oraz pozalokalnym.

 Udział w konkursach
i imprezach lokalnych oraz
pozalokalnych o szerszym
zasięgu.
 Nawiązanie kontaktów
z różnymi instytucjami.
 Prowadzenie działalności
charytatywnej.

2012/2017

Nauczyciele

Podziękowania
Dyplomy
Strona Internetowa

2012/2017

Dyrektor szkoły

Wnioski
Programy
Strona Internetowa

 Realizacja programów
i projektów edukacyjnych oraz
sportowo rekreacyjnych.

 Składanie wniosków w celu
pozyskania środków na
realizację programów
i projektów.
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 Podnoszenie jakości edukacji
uczniów.
 Prowadzenie działalności
wychowawczej
i profilaktycznej.
 Doskonalenie zawodowe
nauczycieli zgodnie
z aktualnymi wymogami
w oświacie i potrzebami
szkoły.
 Przestrzeganie przepisów
prawa oświatowego.
 Prawidłowe gospodarowanie
finansami.

 Doskonalenie procesu
edukacyjnego
i wychowawczego.
 Realizacja szkolnego
programu profilaktyki.
 Udział pracowników
w szkoleniach, warsztatach,
kursach.

2012/2017

Nauczyciele

Nauczyciele
Wychowawcy
Pracownicy
administracji

Dokumenty szkolne
Raport ewaluacji
wewnętrznej

Sprawozdanie
z realizacji planu
doskonalenia
zawodowego

Dyrektor szkoły
Sprawozdania
finansowe
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OBSZAR: BAZA SZKOŁY
Cele

Zadania

Sposób realizacji

 Termomodernizacja budynku
szkoły.
 Modernizacja kotłowni
szkolnej.

 Kompleksowy remont
budynku.
 Przebudowa kotłowni
i instalacji grzewczej

Poprawa
warunków nauki
i wypoczynku.

 Budowa placu zabaw dla
dzieci w ramach projektu
„Radosna szkoła”.
 Doposażenie świetlicy
i wydzielenie miejsca
rekreacyjnego.

 Złożenie wniosku.
 Zakup gier, klocków,
układanek i innych
materiałów.
 Zakup mebli rekreacyjnych.

Dostosowanie
wyposażenia sal
do
współczesnych
wymogów
edukacyjnych.

 Wymiana mebli w salach.
 Zainstalowanie zestawów
multimedialnych.
 Wyposażenie sali językowej
i innych w tablice
interaktywne.
 Zorganizowanie sali
komputerowej na co najmniej
24 stanowiska.

 Zakup mebli.
 Zakup i instalacja
zestawów.
 Zakup lub pozyskanie od
sponsorów tablic i ich
montaż.
 Scalenie sal
komputerowych.
 Unowocześnienie sprzętu
komputerowego.

 Zorganizowanie zaplecza
artystycznego.

 Zakup sceny (podium) do
występów.

Poprawa stanu
technicznego
szkoły.

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Sposób
dokumentowania

2012/2016

Burmistrz
Bychawy

Dokumentacja
budowlana

Dyrektor szkoły

Protokół odbioru

2012/2015

Dyrektor szkoły

Faktury zakupu

2012/2017

Dyrektor szkoły

Faktury zakupu

Nauczyciele języka
angielskiego

2017

Dyrektor szkoły,
Rada Rodziców

Faktury zakupu
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OBSZAR: PROMOCJA SZKOŁY
Cele
Promowanie
osiągnięć
uczniów.

Wzmacnianie
pozytywnego
wizerunku szkoły
w środowisku
lokalnym poprzez
upowszechnianie
osiągnięć
uczniów.

Zadania

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Sposób
dokumentowania

 Informowanie rodziców
i społeczności lokalnej
o wynikach konkursów,
olimpiad, zawodów
sportowych, uroczystościach
szkolnych i klasowych.
 Współpraca z lokalną gazetą.

 Umieszczanie informacji na
Stronie Internetowej szkoły
i w kronice.

2012/2017

K. Kostrzewska
D. Drążek
Nauczyciele
Wychowawcy

Strona Internetowa
Kronika szkolna

 Prezentacja dorobku
dydaktycznego
i artystycznego szkoły
w „Głosie Ziemi
Bychawskiej”.

2012/2017

Nauczyciele
Wychowawcy

Artykuły w prasie
lokalnej

 Współpraca z nauczycielami
matematyki szkół naszej
gminy.
 Doskonalenie umiejętności
matematycznych.

 Organizowanie Gminnego
Konkursu Matematycznego
pod patronatem Burmistrza
Bychawy dla uczniów kl. V
i VI szkół podstawowych
naszej gminy.

2012/2017

Nauczyciele
matematyki

Protokół konkursu
Strona Internetowa
GZB

 Prezentacja dorobku
artystycznego poza szkołą oraz
w mediach.

 Występy uczniów
w Telewizji Lublin.
 Udział uczniów
w Wojewódzkich
Koncertach Laureatów.
 Kolędowanie przy Szopie.
 Przegląd jasełek w BCK.
 Organizowanie
świątecznych kiermaszów.
 Występy na festynie

2012

K. Mendykowski
M. Ziętek

Relacja TV

2012/2017

Nauczyciele
przygotowujący
Nauczyciele religii,
muzyki

Strona Internetowa
Podziękowania
Kronika
Scenariusze

2012/2017

Nauczyciele

Podziękowania
Strona Internetowa
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 Przedstawienie osiągnięć
dydaktycznych nauczycieli
i ich uczniów.

 Współpraca ze środowiskiem
lokalnym oraz pozalokalnym.

Przybliżenie
środowisku
lokalnemu
szkoły jako
placówki otwartej
na współpracę
i przyjaznej
uczniom.

 Dni otwarte dla przedszkoli.
 Spotkania z rodzicami
przyszłych klas pierwszych.

 Promocja czytelnictwa.

„W krainie pierogów”.
 Udział uczniów
w uroczystościach
patriotycznych w kościele
parafialnym.
2012/2017
 Udział uczniów
w konkursach, zawodach,
turniejach z różnych
dziedzin wiedzy oraz
imprezach lokalnych oraz
pozalokalnych.
 Udział uczniów
w konkursach
organizowanych przez
Urząd Miasta i Gminy.
 Nawiązanie kontaktów
z różnymi instytucjami.
 Organizacja uroczystości
o zasięgu szkolnym
i lokalnym.
 Prowadzenie działalności
charytatywnej.
 Zajęcia otwarte (plastyczne,
teatralne, komputerowe,
ruchowe).
 Referaty, prezentacja
multimedialna, prezentacja
sal lekcyjnych.
 Ogólnopolski projekt
promujący czytelnictwo

Wychowawcy
Dyrektor szkoły

GZB
Kronika

Zainteresowani
nauczyciele

Protokoły konkursów
Dyplomy
Wyróżnienia
Strona Internetowa
Kronika

Dyplomy
Nauczyciel plastyki Wyróżnienia
Wychowawcy klas GZB
I - III
Kronika

2012/2017

Wychowawcy

Protokoły
Sprawozdania
Podziękowania
Kronika
Strona Internetowa

Wychowawcy
Opiekunowie SU

III - IV
III - IV

IX - VI
2012/2013

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
Wychowawcy kl. I

Protokół
Sprawozdania
Strona Internetowa
GZB
Kronika

D. Drążek

Protokół
Strona Internetowa,
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wśród uczniów klas
pierwszych
„Świerszczykowy klub
pożeraczy liter”.
 Promocja sportu.

Uwrażliwianie na
potrzeby innych,
niepełnosprawnych, chorych.

 Współpraca z organizacjami
pożytku publicznego
i fundacjami:
„Nasz Dom”
Bychawski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Fundacja na rzecz osób
niewidomych
i niepełnosprawnych „Pomóż i ty”
Hospicjum Małego Księcia
Organizacja Odzysku „REBA”
Portal społeczny dzienników
regionalnych i fundacji Orange
„Szkoła bez przemocy”.

 Imprezy rekreacyjno –
sportowe dla klas I – III,
Turniej piłki nożnej
o puchar Tymbarku.
 Turniej rekreacyjno –
sportowy „W zdrowym
ciele zdrowy duch”
 Organizacja Turnieju
Rodzinnego.
 Turniej Dzikich Drużyn dla
uczniów z gminy Bychawa
 Uczestnictwo w programie
„Powszechnej nauki
pływania”
 Udział w akcjach
charytatywnych i akcjach
społecznych:
„Góra Grosza”
„Pomóż dzieciom przetrwać
zimę”
„ Pomóż i Ty”
„Twój Dar Serca dla
Hospicjum”
„Zbieramy nakrętki”
„Bateria”
„Szkoła bez przemocy”.
„Od grosika do złotówki”
„Jedna koza – jedno życie”

GZB
Kronika
Strona internetowa

V/VI 2012

M. Grabczyńska

Wychowawcy
klas I - III

2012/2017

Nauczyciele w-f

Strona internetowa,
GZB
Kronika
Protokoły zawodów
Dyplomy
Protokoły zawodów
Strona Internetowa
Gazetki szkolne
Dziennik zajęć

2012-2017

Nauczyciele
Opiekunowie
Samorządu
Uczniowskiego
Wychowawcy

Strona Internetowa,
GZB
Protokoły
z przeprowadzonych
akcji.
Kronika

Wychowawcy kl. II
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Poszanowanie
historii i tradycji
szkoły.

 Obchody 50 – lecia istnienia
szkoły

 Organizacja uroczystości.
 Wydanie
okolicznościowego foldera.
 Wmurowanie tablicy
pamiątkowej.

XI 2012

Dyrektor szkoły
Nauczyciele

Scenariusz
uroczystości
Zaproszenia
Folder
okolicznościowy
Listy gratulacyjne
Kronika, GZB
Strona Internetowa
Prezentacja
multimedialna
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OBSZAR: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Cele
Doskonalenie
zasad współpracy
rodziców ze
szkołą.

Zadania
 Efektywna współpraca
rodziców z wychowawcami.
 Współpraca rodziców
z dyrektorem szkoły i Radą
Pedagogiczną.

Sposób realizacji
 Wybór Trójek Klasowych.
 Wybór przedstawiciela do
Szkolnej Rady Rodziców.
 Spotkania Rady Rodziców
z dyrektorem szkoły.
 Informacyjne spotkania
rodziców z dyrekcją szkoły
i wychowawcami klas.
 Indywidualne spotkania
i konsultacje rodziców
z wychowawcami
i nauczycielami
przedmiotowymi.

 Włączenie się rodziców
w działania na rzecz szkoły.

 Pomoc w organizowaniu
imprez klasowych
i szkolnych.
 Sponsorowanie sprzętów
i pomocy dydaktycznych
dla szkoły.
 Pomoc w organizowaniu
wycieczek turystycznokrajoznawczych.

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Sposób
dokumentowania

do 15 IX

Wychowawcy klas

Wpis w dziennikach
lekcyjnych

I/ VI
Według
potrzeb

Dyrektor szkoły

Protokół spotkania

IX, XI, I, IV
2012/2017

Dyrektor szkoły
Wychowawcy

Wpis w dziennikach
lekcyjnych

Wybrany
dzień w
miesiącu

Wychowawcy
Nauczyciele

Wpis w dziennikach
lekcyjnych

Według
potrzeb

Trójki klasowe
Wychowawcy
Rada Rodziców

Kronika szkoły
Strona Internetowa

Według
potrzeb

Protokoły Rady
Rodziców

- 21 -

VI. Postanowienia końcowe

Obecna wersja Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2012-2017 powstała w czerwcu 2014 roku po dokonaniu
ewaluacji wymagania 1 „Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”.
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