KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W PŁOCKU
W LATACH 2016 - 2019

PŁOCK, WRZESIEŃ 2016

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły
Niniejsza koncepcja została opracowana na lata 2016 – 2019. Stanowi zbiór priorytetów i zadań wynikających z misji i wizji szkoły. Ma
charakter kroczący i wieloletni. Dzięki temu nie kończy się wraz z realizacją zadania, ale wiąże planowanie bieżącej pracy (na dany rok szkolny)
z planowaniem rozwoju (na dalszy okres), inspiruje do ciągłego myślenia o przyszłości (wizji i priorytetach), wymusza systematyczną
aktualizację koncepcji, co sprawia, że plan nie ulega dezaktualizacji, zapewnia płynność w planowaniu oraz umożliwia ukierunkowanie pracy
zarówno na efekt, jak i na proces. Koncepcja została wprowadzona w życie we wrześniu 2016r., zaś podsumowanie jej realizacji nastąpi w maju
2019 roku.
Podstawą do opracowania koncepcji było spojrzenie na otoczenie szkoły w globalnym kontekście jej funkcjonowania.
Stanowi punkt odniesienia w procesie podejmowania decyzji, wyzwala skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze oraz ułatwia kreowanie
wizerunku szkoły w otoczeniu i racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi, pomoże w planowaniu spójnych działań wszystkich członków
społeczności szkolnej. Skonkretyzowanie wartości uznawanych przez społeczność szkolną pomogło sformułować misję i wizję Szkoły.
Poniższy plan rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku wskazuje kierunki działalności placówki w latach 2016 2019
W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania w nim poprawek niezbędnych w wyniku szybszego osiągnięcia celu bądź w
przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych.

MISJA SZKOŁY :
,, Otaczać troską i miłością każde dziecko, wzmacniać w nim to co dobre, uczyć pokonywania trudności i funkcjonowania w otaczającym
świecie. Zapewnić pomoc w uczeniu się, w nabywaniu kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu.”
Szkoła zapewnia warunki kształcenia i wychowania uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Wspiera ich
we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, tak aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której
funkcjonują: rodziny, miasta, kraju, świata oraz, aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się
rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. W szkole panuje klimat zaufania, współpracy, współodpowiedzialności i życzliwości. Prawość i
mądrość są rzeczywistością, której pragnie się dla siebie i innych. Dialog i negocjacje są metodami na rozwiązywanie spraw trudnych i
konfliktowych. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, rodzice i uczniowie przyczyniają się do realizacji celów oraz zadań szkoły.
Szkoła dokłada wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. Wprowadzone zasady norm i reguły współżycia społecznego są
konsekwentnie przestrzegane i egzekwowane.

WIZJA SZKOŁY :


Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce
dydaktyczne umożliwiające zindywidualizowaną pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej
i informacyjnej zapewniając wszechstronny rozwój ucznia.



Szkoła jest przyjazna uczniom, zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole.



Zapewnia każdemu dziecku korzystne warunki rozwoju osobowości.



Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty.



Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym i rewalidacyjnym, oferuje szerokie wsparcie psychopedagogiczne.



Zapewnia każdemu pracownikowi właściwe warunki pracy .



Największym marzeniem szkoły jest wychowanie absolwentów twórczych, dbających o siebie i innych ludzi, którzy poprzez własny
rozwój będą tworzyć społeczeństwo przyszłości.



Szkoła, w której zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele – wiarygodni, zaangażowani w proces nauczania i wychowania. Otwarci na
nowe wyznania, wrażliwi na potrzeby jednostek, zawsze gotowi do udzielania im wsparcia. Priorytetem dla nich jest przekazywanie
wiedzy z zastosowaniem technik informacyjno – informatycznych.



Stanowią autorytet dla swoich wychowanków, kształtują w nich umiejętności życiowe oraz rozwijają poczucie własnej wartości.



Szkoła, w której w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych każdy uczeń może rozwijać swoje talenty, zainteresowania i uzdolnienia,
twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, budować wiarę we własne siły i możliwości.



Szkoła, która uczy myśleć, analizować, otwierać horyzonty myślowe, uczy tolerancji i zrozumienia dla innych. Działa w oparciu o
przyjęte normy oraz daje możliwość samorealizacji.



Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i akceptowany przez nauczycieli i rówieśników. Łączy ich wzajemny szacunek.
Nauczyciel zawsze ma czas dla ucznia, otacza go opieką i pomocą.



Szkoła, propaguje i upowszechnia wartości etyczne – humanitaryzm, odpowiedzialność, akceptację drugiego człowieka, respektowanie
prawa innych, wartości uniwersalne, prawdę i sprawiedliwość.



Szkoła, w której rodzice angażowani są do wspólnego i efektywnego uczestnictwa w procesie budowania systemu wartości u swoich
dzieci.



Szkoła, która współdziała ze środowiskiem lokalnym. Organizuje i uczestniczy w różnych imprezach i akcjach charytatywnych,
festiwalach, turniejach, zawodach i konkursach dla uczniów.

OBSZARY I KILKULETNIE CELE STRATEGICZNE



KSZTAŁCENIE

Zapewnienie wszystkim uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju ich potencjalnych możliwości, uczniom ze
szczególnymi trudnościami, zapewnienie szczególnej pomocy, w celu przezwyciężenia ich ograniczeń.



Zapewnienie dzieciom posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dostępu do bogatej oferty ZWWR.




OPIEKA I WYCHOWANIE

Zintegrowanie działań wychowawczych i profilaktycznych sprzyjających zrozumieniu zasad współżycia społecznego, wartości
uniwersalnych, kształtowaniu pozytywnego stosunku do uczenia się oraz rozwojowi twórczych uzdolnień uczniów.




ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Zapewnienie sprawności organizacyjnej oraz systemu komunikowania się zapewniającego efektywne zarządzanie, zgodne z
oczekiwaniami uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników.




MATERIALNE WARUNKI REALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA

Zapewnienie dobrej bazy dydaktycznej dla optymalnej realizacji procesu kształcenia oraz aktywności pozalekcyjnej uczniów,
zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki edukacji i pracy.



Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej i twórczej kadry pedagogicznej zapewniając możliwości podnoszenia kwalifikacji i
doskonalenia zawodowego.


PROMOCJA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM



Promocja osiągnięć szkoły, stworzenie dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.



Pełna współpraca z rodzicami uczniów, zwiększenie ich zaangażowania w działania szkoły w jak najszerszym zakresie.




MONITORING I ZASADY EWALUACJI

Przewiduje się stałe monitorowanie efektów i skuteczności stosowania niniejszego planu rozwoju szkoły.

ZADANIA DO REALIZACJI W ZAKRESIE POWYŻSZYCH
OBSZARÓW


KSZTAŁCENIE

Cel strategiczny:


Zapewnienie wszystkim uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju ich potencjalnych możliwości, uczniom
ze szczególnymi trudnościami zapewnienie szczególnej pomocy, w celu przezwyciężenia ich ograniczeń.



Zapewnienie dzieciom posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dostępu do bogatej oferty ZWWR.

Zadania do realizacji:
1.

Prawidłowa organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2.

Podwyższenie efektywności procesu dydaktycznego.

3.

Zapewnienie wszystkim uczniom równych szans pełnej realizacji ich możliwości.

4.

Rozwijanie indywidualnych uzdolnień, umiejętności i zainteresowań.

5.

Zapewnienie możliwości udziału i odnoszenia sukcesów w konkursach, turniejach i olimpiadach.

6.

Przygotowanie wszystkich uczniów szkoły do życia w społeczeństwie z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.

7.

Kształtowanie preorientacji zawodowej.

8.

Dostęp do wszechstronnej oferty terapeutycznej dla dzieci objętych ZWWR

9.

Umożliwienie wsparcia i konsultacji rodzicom dzieci objętych ZWWR
DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO REALIZACJI POSTAWIONYCH ZADAŃ

Lp.

Tematyka
szczegółowa

1.

Prawidłowa
organizacja
procesu
kształcenia dzieci
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych.

Formy realizacji

Diagnoza potrzeb w zakresie udzielania pomocy uczniom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Opracowanie indywidualnych programów z określeniem form
i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Diagnoza zaburzeń rozwojowych małych dzieci
Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania
Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów, a także przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku

Obszar

SP 24, GIM 9,
ZWWR

Termin realizacji

Na bieżąco.

szkolnego i obowiązku nauki.
Diagnozowanie potrzeb i możliwości edukacyjnych
uczniów
poprzez ocenianie bieżące oraz konsultacje w zespołach nauczycieli,
terapeutów i rodziców.
Kontynuowanie prowadzenia
funkcjonalnej uczniów.

wielospecjalistycznej

oceny

Stosowanie zróżnicowanych form terapii, nowoczesnych metod
terapeutycznych wspomagających proces kształcenia i rozwój
uczniów szkoły,
prowadzenie ewaluacji indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych uczniów szkoły
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej
w pracy z uczniem.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów.
Realizacja celów i zadań ujętych w planie dydaktycznowychowawczym.
2.

Podwyższenie
efektywności
procesu
dydaktycznego.

Wzbogacanie procesu dydaktycznego w oparciu o stosowanie
posiadanych środków audiowizualnych, technologii komputerowych
i pomocy naukowych. Wykorzystywanie różnorodnych środków
dydaktycznych i metod nauczania w procesie dydaktycznym.

SP 24, GIM 9,
ZWWR

Na bieżąco.

Systematyczne uzupełnianie pomocy dydaktycznych.
Wprowadzenie komunikacji alternatywnej na etapie klasy I szkoły
podstawowej.
Wizualizacja poszczególnych pomieszczeń na terenie szkoły
(oznakowanie szkoły metoda alternatywnej komunikacji)
Upowszechnienie nowoczesnych metod pracy (metody aktywizujące
uczniów) i terapii (metoda ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne,, Tomatisa, Integracji Sensorycznej, metody komunikacji
alternatywnej, Tomatis, Makaton, Johansen, tablice komunikacyjne,
EEG Biofeedback, Doświadczanie świata, Arteterapia,
Sensoplastyka, teatri inne),
Współpraca specjalistów prowadzących zajęcia z rodzicami dziecka,
Tworzenie programów terapii oraz ocena skuteczności
Podejmowanych działań w zespołach terapeutów i rodziców,
Poszerzanie oferty poprzez stałe dokształcanie się kadry terapeutów,
Prowadzenie instruktażu dla rodziców oraz ocena nabywania
umiejętności pracy z własnym dzieckiem,
Wprowadzenie Diagnozy trudności rozwojowych i wspomaganie
rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat,
Spotkania z rodzicami metod pracy z dzieckiem,

warsztaty dla rodziców ze wszystkich

Nawiązanie współpracy z NFZ w celu zaplanowania konsultacji z
lekarzami specjalistami takimi jak – pediatra, neurolog, psychiatra

dziecięcy.
Na podstawie funkcjonowania Zespołów Wczesnego Wspomagania
można rozwinąć te działania o pomoc lekarską i otworzyć w Płocku
Ośrodek Wczesnej Interwencji.
Wzbogacenie procesu dydaktycznego o doświadczanie i poznanie
bezpośrednie poprzez organizację wycieczek jako integralnej części
procesu dydaktycznego.
Uświadomienie poprzez pogadanki, rozmowy indywidualne
uczniom celów i zadań nauczania, celem pobudzenia motywów
uczenia się.
Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy
Dbałość i troska o stworzenie serdecznej atmosfery w szkole,
konsekwentne przeciwstawianie się zaniedbywaniu obowiązku
szkolnego. Stała analiza frekwencji i wyników nauczania.
Zapewnienie bieżącego systemu informowania rodziców
o osiagnieciach oraz funkcjonowaniu na terenie klasy ich dzieci.
Zebrania z rodzicami, spotkania, rozmowy indywidualne, stały
kontakt.
3.

Zapewnienie
wszystkim
uczniom
równych szans
pełnej realizacji

Popularyzowanie wśród nauczycieli i rodziców wiedzy z zakresu
praw rozwoju i potrzeb psychofizycznych dzieci i młodzieży.
Wielospecjalistyczna opieka nad uczniami z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
Organizowanie różnorodnych form wczesnej pomocy

SP 24, GIM 9,
ZWWR

Na bieżąco.

ich możliwości.

profilaktycznej. Wyrównywanie i likwidowanie mikrodefektów,
zaburzeń rozwoju, zaburzeń mowy.
Zapewnienie uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności
w procesie dydaktycznym poprzez realizacje zajęć rewalidacyjnych.
Stosowanie zasad indywidualizacji w procesie wychowawczodydaktycznym. Dostosowanie wymagań dydaktycznych
i wychowawczych do możliwości psychofizycznych uczniów.
Stosowanie aktywizujących nowoczesnych metod nauczania.
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej
i informacyjnej.

4.

Rozwijanie
indywidualnych
uzdolnień,
umiejętności
i zainteresowań.

Diagnoza potrzeb uczniów w zakresie rozwijania uzdolnień
i zainteresowań.
Zachęcanie i rozwijanie indywidualnych twórczych uzdolnień,
umiejętności i zainteresowań uczniów poprzez zapewnienie
wszystkim uczniom równych szans pełnej realizacji ich możliwości
w działaniach.
Utworzenie kółek zainteresowań (basen, sportowe przygotowujące
do udziału w olimpiadzie specjalnej). Dostosowanie form zajęć
pozalekcyjnych do potrzeb
i możliwości uczniów.
Budzenie i rozwijanie zainteresowań:


plastycznych – ekspresja twórcza, dekorowanie
pomieszczeń szkolnych, wystawy prac, konkursy szkolne i

SP 24, GIM 9

Na bieżąco.

pozaszkolne.


muzycznych – inspirowanie muzyką, nauka piosenek, gry na
instrumentach muzycznych, nauka tańca.



sportem – zajęcia SKS, gry i zabawy na świeżym powietrzu,
rozgrywki, zawody.



krajoznawczych – rajdy, wycieczki, fotografie.

Eksponowanie osiągnięć i prac uczniów.
5.

6.

Zapewnienie
możliwości
udziału
i odnoszenia
sukcesów
w konkursach,
turniejach
i olimpiadach.

Przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów, olimpiad
specjalnych.

Przygotowanie
wszystkich
uczniów szkoły
do życia
w
społeczeństwie.

Integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym. Stwarzanie szans
pełnej integracji podczas uroczystości okolicznościowych, imprez
szkolnych itp.

SP 24, GIM 9

Na bieżąco.

SP 24, GIM 9

Na bieżąco.

Udział uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach szkolnych
i pozaszkolnych.
Stwarzanie warunków umożliwiających osiągnięcie sukcesów.

Kształtowanie właściwych postaw społeczno-obywatelskich.
Egzekwowanie wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu
Ucznia, Regulaminu i Statutu Szkoły jako forma oddziaływań
wychowawczych, mających na celu eliminowanie postaw

negatywnych. Postępowanie zgodne z prawami
i zasadami demokracji szkolnej
Tworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej samorządności
i współodpowiedzialności.
Indywidualizacja zajęć z uczniami w zależności od potrzeb,
możliwości i utrudnień występujących w poszczególnych grupach,
zespołach. Indywidualizacja metod i form zajęć funkcjonowania w
środowisku dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością
intelektualną. Zajęcia profilaktyczne jako przeciwdziałanie
szkodliwemu wpływu środowiska (spożywanie alkoholu, palenie
papierosów, narkotyki), treningi asertywności dla uczniów z lekkim
stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
7.

Kształtowanie
preorientacji
zawodowej.

Wykorzystanie wszystkich treści programowych mogących być
punktem wyjścia do omawiania określonych aspektów pracy
ludzkiej w różnych zawodach.
Rozwijanie w toku nauki zamiłowania do pracy poprzez wdrażanie
do obowiązkowości i systematyczności w realizacji obowiązków
ucznia.
Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa zawodowego (typami
szkół, czasem kształcenia, lokalizacją w regionie).
Zapoznanie uczniów z różnymi środowiskami pracy. Spotkania z
pracownikami różnych zawodów, wycieczki do zakładów pracy.
Współpraca z rodzicami uczniów dla właściwie podjętej decyzji

SP 24, GIM 9

Na bieżąco.

dotyczącej wyboru dalszego kształcenia przez ich dzieci.
Informowanie rodziców o rodzajach i kierunkach kształcenia na
dalszych etapach edukacyjnych. Cykl prelekcji dla rodziców,
rozmowy indywidualne, uczestnictwo rodziców w dniach otwartych
poszczególnych szkół.



OPIEKA I WYCHOWANIE

Cel strategiczny:


Zintegrowanie działań wychowawczych i profilaktycznych sprzyjających zrozumieniu zasad współżycia społecznego, wartości uniwersalnych, kształtowaniu
pozytywnego stosunku do uczenia się oraz rozwojowi twórczych uzdolnień uczniów.

Zadania do realizacji:
1.

Kształtowanie uczuć patriotycznych.

2.

Kształtowanie tożsamości ojczystej i regionalnej.

3.

Kształtowanie własnej tradycji i obrzędowości.

4.

Kształtowanie pożądanych społeczne postaw uczniów.

5.

Tworzenie więzi emocjonalnej ze środowiskiem szkolnym w atmosferze współodpowiedzialności za szkołę.

6.

Kształtowanie pozytywnego stosunku do obowiąków.

7.

Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

8.

Zapewnienie uczniom możliwości dożywiania na terenie szkoły.

9.

Promowanie zdrowego stylu życia.

10. Zindywidualizowanie pracy szkoły z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO REALIZACJI POSTAWIONYCH ZADAŃ

Lp.

Tematyka szczegółowa

1.

Kształtowanie uczuć
patriotycznych.

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Prawidłowe wykorzystanie treści programowych w SP24, GIM 9
celu kształtowania uczucia miłości i szacunku do
ojczyzny opartego na poczuciu więzi narodowej.
Dekoracja szkoły informująca o aktualnych
wydarzeniach w kraju, rocznicach wydarzeń
historycznych i ich znaczeniu (gazetki, dekoracja w
klasach i na korytarzu). Organizacja uroczystości
szkolnych (apele, akademie) jako form pracy
wychowawczej związanej z kultywowaniem
rocznic narodowych, szacunku do tradycji, historii i
obyczajów. Kształtowanie u uczniów przekonania,
że współczesny patriotyzm wyraża się m.in. w

Termin realizacji
Na bieżąco.

rzetelnej nauce i pracy. Zachęcanie uczniów do
rzetelnej nauki poprzez zastosowanie bodźców
moralnych tj. nagradzanie najlepszych uczniów
nagrodami książkowymi, pochwałami udzielonymi
przez dyrekcję podczas apeli szkolnych,
nagradzanie laureatów konkursów.
2.

Kształtowanie
tożsamości ojczystej
i regionalnej.

Propagowanie wartości moralnych
i patriotycznych przez ukazywanie wzorców
w życiu codziennym. Spotkania z ciekawymi
ludźmi
w ramach wycieczek.

SP 24, GIM 9

Na bieżąco.

SP 24 GIM 9

Wg. kalendarza
uroczystości szkolnych

Umożliwienie udziału w drużynie zuchów.
Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej (muzea,
groby żołnierzy, powstańców).
Stałe prowadzenie edukacji regionalnej w ramach
apelów szkolnych, organizowanie konkursów i
wycieczek.
Ukazywanie roli jaką w historii narodu odgrywają
symbole narodowe (hymn, godło, flaga).
3.

Kształtowanie własnej
tradycji i obrzędowości.

Poprzez działalność dydaktyczno – wychowawczą
wdrażanie do utożsamiania się ze szkolnymi
tradycjami i obrzędami:

- ślubowanie uczniów klas I SP i Gimnazjum
- ślubowanie absolwentów szkoły
- uroczyste spotkania świąteczno – noworoczne
dzieci i młodzieży z pracownikami szkoły.
4.

Kształtowanie
pożądanych społecznie
postaw uczniów.

Udzielanie pomocy uczniom z trudnościami
w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
przez: rozmowy z uczniem, włączanie go do pracy
w zespole lub grupie podzielającej zainteresowania
ucznia, objęcie indywidualną pomocą psychologa i
pedagoga szkolnego.

Zgodnie z potrzebą.

Pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych
powstałych na tle niepowodzeń szkolnych (metody
terapeutyczne).
Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania
społecznego poprzez:


wzbudzanie gotowości u uczniów do
przeciwstawiania się negatywnym
zachowaniom zjawiskom oraz niesienie
pomocy osobom słabszym



realizacje programu profilaktycznego
w szkole



realizację programu przeciwdziałania
agresji uczniów w szkole i miejscach

Zgodnie z potrzebą.

Pedagog, psycholog

Na bieżąco.

publicznych


tworzenie procedur postepowania dla
uczniów z trudnościami



współpracę wychowawców, psychologa,
Komitetu rodzicielskiego, kuratorów



udział w prelekcjach na powyższy temat

Proponowanie i kierowanie na zorganizowane
formy zajęć pozaszkolnych (Dom Kultury,
świetlica środowiskowa, warsztaty).
5.

6.

Tworzenie więzi
emocjonalnej ze
środowiskiem szkolnym
w atmosferze
współodpowiedzialności
za szkołę.

Opracowanie harmonogramu imprez szkolnych,
wycieczek.

Kształtowanie
pozytywnego stosunku
do pracy.

Porządkowanie pomieszczeń szkolnych i terenu
wokół szkoły.

SP 24 GIM 9

Włączenie się samorządu szkolnego do
zagospodarowania czasu wolnego uczniów –
zabawa andrzejkowa, wyjście do kina, choinka.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej w zabawie, w
czynnościach samoobsługowych. Rozstrzygnięcie
konkursów międzyszkolnych, udzielanie pochwał i
nagan. Czynny udział uczniów w akademiach
z okazji świąt narodowych.

Utrzymanie porządku i estetyki w klasach.

SP 24 GIM 9

Na bieżąco.

Zagospodarowanie ogródka warzywnego.
Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
Dokarmianie ptaków w okresie jesienno –
zimowych. Budowanie karmników.
7.

Przygotowanie uczniów
do aktywnego
uczestnictwa w życiu
kulturalnym.

Udział w konkursach recytatorskich
międzyszkolnych.
Udział uczniów w spektaklach teatralnych
i imprezach muzycznych. Udział uczniów w
spektaklach dostosowanych do ich możliwości
percepcyjnych.
Zwiedzanie muzeów i wystaw ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki regionalnej – wycieczki
do muzeum.
Organizowanie stałych ekspozycji prac dzieci z
zakresu plastyki i zajęć technicznych.
Zorganizowanie wyjazdu i udziału uczniów
w przeglądach zespołów artystycznych
specjalnych.
Udział w imprezie cyklicznej Marcelinki, Dzień
Rodziny

8.

Zapewnienie uczniom
możliwości dożywiania

Catering

na terenie szkoły.
9.

Promowanie zdrowego
stylu życia.

Realizowanie programu profilaktycznego.

Nauczyciele, wychowawcy Na bieżąco.

Systematyczne prowadzenie zajęć o tematyce
profilaktycznej.

Nauczyciele,
wychowawcy,

Przeprowadzanie akcji służących podnoszeniu
umiejętności bezpiecznego poruszania się po
drogach.

Nauczyciele,
wychowawcy.

Uczestniczenie w akcji „Sprzątanie świata”.
Podnoszenie stanu zdrowia uczniów (diagnoza
i profilaktyka zaburzeń rozwojowych):


prowadzanie systematycznych
specjalistycznych badań uczniów,



maksymalna korekcja wad i wyrabianie
nawyku prawidłowej postawy,



uwrażliwianie rodziców na problemy i
zagrożenia zdrowotne.

Uświadamianie uczniów , że higiena osobista
i otoczenia są warunkiem dobrego zdrowia
poprzez:


pogadanki wychowawców i nauczycieli
poświęcone higienie osobistej,



pogadanki nt. okresu dojrzewania dziewcząt

i chłopców, propagowanie aktywnego
wypoczynku


10.

Zintensyfikowanie
pracy szkoły z uczniami
sprawiającymi trudności
wychowawcze.

Zorganizowanie wyjazdów śródrocznych
„zielona szkoła”.

Systematyczna kontrola w realizowaniu obowiązku
szkolnego.
Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów
sprawiający trudności w realizacji procesu
dydaktyczno - wychowawczego.
Zorganizowanie w szkole optymalnych warunków
do nauki uczniom posiadającym złe warunki
domowe.
Stworzenie możliwości przyjemnego
i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
Pomoc materialna dla rodzin ubogich
i wielodzietnych (stypendia).
Udzielenie pomocy i wsparcia wychowawcom
i nauczycielom w ich pracy z uczniem trudnym.
Rotacja nauczycieli Nauczania Indywidualnego w
celu zmniejszenia stresu i higieny pracy.
Dokonywanie na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej okresowej oceny sytuacji

SP 24, GIM 9

wychowawczej w szkole.

 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
Cel strategiczny:
 Zapewnienie sprawności organizacyjnej oraz systemu komunikowania się zapewniającego efektywne zarządzanie, zgodne z
oczekiwaniami rodziców, nauczycieli, pracowników.

Zadania do realizacji:
1. Udział nauczycieli w radach pedagogicznych
2. Udział pracowników administracji w zebraniach
3. Udział rodziców w zebraniach i zespołach nauczycieli
4. Udział nauczycieli, rodziców, pracowników administracji w zespołach powoływanych w sytuacjach trudnych, nagłych.

 MATERIALNE WARUNKI REALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA
Cel strategiczny:
 Zapewnienie dobrej bazy dydaktycznej dla optymalnej realizacji procesu kształcenia oraz aktywności pozalekcyjnej
uczniów, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki edukacji i pracy.

 Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej i twórczej kadry pedagogicznej zapewniając możliwości podnoszenia kwalifikacji
i doskonalenia zawodowego.

Zadania do realizacji:
1. Wykorzystanie do procesu edukacji sal dostosowanych do prowadzenia poszcegolnych form terapii i rewalidacji
2. Monitorowanie stanu technicznego bazy lokalowej
3. Dostosowanie sal nauczania indywidualnego do indywidualnych potrzeb uczniów
4. Aktualizowanie stanu pomocy dydaktycznych i zakup pomocy niezbędnych zgłaszanych we wnioskach
5. Modernizowanie bazy lokalowej o nowoczesne sprzęty
6. Zapewnienie dyżurów nauczycieli podczas przerw lekcyjnych

7. Rozpoznawanie potrzeb kwalifikacyjnych nauczycieli
8. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia zawodowego w formie kursów kwalifikacyjnych , studiow podyplomowych , szkoleń i
konferencji
9. WDN
10. Lekcje otwarte dla rodziców i nauczycieli

 PROMOCJA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Cel strategiczny:


Promocja osiągnięć szkoły, stworzenie dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.



Pełna współpracy z rodzicami uczniów, zwiększenie ich zaangażowania w działania szkoły w jak najszerszym zakresie.



Zadania do realizacji:
1. Wykorzystanie mediów oraz reklamy do celów promujących placówkę
2. Upowszechnianie informacji o działalności szkoły, sukcesach uczniów i osiągnięciach nauczycieli w prasie lokalnej, na stronie
internetowej szkoły

3. Udział grupy teatralnej ,, OdNova „ w Przeglądach Twórczości Osób Niepełnosprawnych
4. Udział uczniów w konkursach plastycznych organizowanych przez placówki kulturalno- oświatowe
5. Organizowanie wewnątrz szkolnych zawodów sportowych i konkursów plastycznych
6. Organizowanie imprez międzyszkolnych
7. Uczestnictwo w uroczystościach lokalnych
8. Integracja ze środowiskiem lokalnym
9. Kontynuowanie współpracy z zaprzyjaźnionymi placówkami, fundacjami
10. Umożliwienie uczniom przystąpienia do sakramentów świetych
11. Informowanie rodziców o sprawach bieżących szkoły
12. Angażowanie rodziców w sprawy bieżące szkoły

MONITORING I ZASADY EWALUACJI


Przewiduje się stałe monitorowanie efektów i skuteczności stosowania niniejszego planu rozwoju szkoły.

