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KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Motto:

„Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”

Źródła planowania:
• Plan Pracy Szkoły (wszystkie zaplanowane działania szkoły w obszarze
oddziaływań
dydaktycznych,
wychowawczych,
środowiskowych
i rozwoju szkoły)
• 5-letni Program Rozwoju Szkoły na lata 2012/2013 – 2016/2017
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 7 września 2012 r.
(Uchwała Nr 1/2012/2013)
• Wnioski z analizy wyników ewaluacji wewnętrznej

Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2016/2017 w dniu 12 września 2016 r.
Stronie, dnia 12.09.2016 r.
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KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
I.

Charakterystyka Szkoły

1.

Dane ogólne
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu położona jest w centrum wsi

Stronie. Siedzibą szkoły jest trzech kondygnacyjny budynek składający się z części starej (rok
oddania – 1931) o stropach drewnianych, części dobudowanej (rok oddania 1968) o stropach
żelbetonowych i sali gimnastycznej z zapleczem (rok oddania 2005).
W skład odwodu szkolnego wchodzi Sołectwo Stronie, Sołectwo Leśnica i część
Sołectwa Zakrzów. Do naszej szkoły uczęszczają też dzieci spoza obwodu.

2.

Baza szkoły

Szkoła dysponuje:
9 salami dydaktycznymi,
pracownią informatyczną,
biblioteką,
pracownią zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
salą gimnastyczną,
zastępczą sala gimnastyczną,
stadionem i bieżnią 400 m (własność LKS „Żarek” Stronie).

3. Kadra
W szkole zatrudnionych jest 17 n-li (wszyscy pełnozatrudnieni). Wszyscy są zatrudnieni
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, w tym
9 dyplomowanych, 5 mianowanych, 2 kontraktowych i 1 stażysta.

4. Uczniowie
W roku szkolnym 2016/2017 w szkole uczy się 173 uczniów. Średnia liczba uczniów
w klasie wynosi 16 uczniów. Klasa IVa jest klasą integracyjną. Z kolei w klasach Ia i Ib
zatrudnieni zostali nauczyciele wspomagający. Pięcio i 6-latki uczęszczają do Przedszkola
Samorządowego w Stroniu. 9 procent uczniów jest zdiagnozowanych przez Poradnie
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Psychologiczno-Pedagogiczną w Wadowicach. Dziesięć procent uczniów korzysta z obiadów
finansowanych przez opiekę społeczną.

5. Zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie zdolni mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w pracach kółek
zainteresowań, konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie mający trudności w nauce
otrzymują pomoc na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
Wykaz zajęć pozalekcyjnych:
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I – VI.
2. Koło wychowania komunikacyjnego.
3. Wyjazdy na krytą pływalnię do Suchej Beskidzkiej (każdy czwartek godz. 1500).
4. Szkolny Klub Sportowy:
sekcja piłki nożnej (Liga „Młodzików” Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach),
sekcja tenisa stołowego (IV liga tenisa stołowego).
5. Kółka zainteresowań:
kółko turystyczno – rowerowe „Jeżdżę z głową”,
kółka przedmiotowe w ramach zajęć poazalekcyjnych.

6. Sukcesy szkoły
Szkoła znana jest z sukcesów sportowych na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Główne
sukcesy na szczeblu kraju w ostatnich latach to:
rok 2009 – III m-sce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
(Kołobrzeg ‘2009),
rok 2010 – VII m-sce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym (Poznań ‘2010),
rok ‘2011 – IX m-sce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym (Iława ‘2011),
rok ‘2012 – I m-sce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
(Ustroń ‘2012),
rok ‘2012 – V miejsce w Europejskim Konkursie Edukacji Drogowej (Bochnia
‘2012),
rok ‘2014 – III m-sce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym (Czarna‘2014),
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rok ‘2016 - II m-sce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
(Krośnica-Izbicko ‘2014),
rok ‘2013 – IV miejsce w Małopolsce w wojewódzkim konkursie „Odblaskowa
Szkoła”,
rok ‘2014 – III miejsce w Małopolsce w wojewódzkim konkursie „Odblaskowa
Szkoła”,
rok ‘2015 – IX miejsce w Małopolsce w wojewódzkim konkursie „Odblaskowa
Szkoła”,
rok

‘2014

–

IX

miejsce

ucznia

Przemysława

Mlak

w

indywidualnym

międzynarodowym konkursie programowania w języku Baltie,
rok ‘2015 – 99 miejsce ucznia Radosława Mlak w indywidualnym międzynarodowym
konkursie programowania w języku Baltie,

Wykaz zadań, które szkoła zamierza podjąć, aby podnieść jakość swojej pracy:

II.

Diagnozowanie potrzeb, zainteresowań
uzdolnień uczniów

i

Zadanie

Realizacja
1. Zainteresowanie uczniów
konkursami przedmiotowymi.
2. Promowanie najlepszych poprzez
umieszczanie zdjęć i wyników w
gablotkach oraz szkolnej stronie
internetowej.
3. Zapewnienie rozwoju każdego
ucznia, odpowiednio do jego potrzeb
i możliwości.
4. Zwiększenie szans edukacyjnych
uczniów przez indywidualizację
procesu nauczania.
5. Rozwijanie zainteresowań
sportowych, muzycznych,
plastycznych i ekologicznych.
6. Monitorowanie funkcjonowania
klasy integracyjnej (IVa).

Odpowiedzialny

Termin

Nauczyciele przedmiotów
Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Nauczyciele prowadzący

Nauczyciele prowadzący

Nauczyciele prowadzący,
dyrektor szkoły, nauczyciel
wspomagający
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1. Projekt samorządowy z zakresu
edukacji ekologicznej (Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie).
2. Realizacja Programów Unijnych
„Owoce i warzywa w szkole” oraz
„Mleko z klasą”.
3. Udział w konkursie „Odblaskowa
szkoła”.
4. Udział w Ogólnopolskim Turnieju
BRD.
5. Organizacja i udział w X edycji
Ligi Mistrzów BRD.

mgr Małgorzata Porębska

Cały rok

mgr Justyna Szczechowicz

Cały rok

mgr Tomasz Gębala

IX – XII
‘2016
Cały rok

mgr Tomasz Gębala
mgr Tomasz Gębala, mgr
Grzegorz Gębala

II – III ‘2017

Realizacja projektów i konkursów

Cały rok
6. Realizacja projektu w ramach
współpracy z GOK pn. „Mali
Stronianie – funkcjonowanie
dziecięcego zespołu regionalnego”.
7. Realizacja projektu w ramach
współpracy z GOK pn. „Skazani na
teatr – zderzenie pokoleń”.
8. Realizacja projektu w ramach
współpracy z GOK pn. „Dusza
artysty tkwi w każdym z nas”
9. Realizacja projektu zajęć
wychowania fizycznego w klasach I
„Mały Mistrz”
10. Realizacja projektu „Małopolskie
SOS 3D” – wzbogacenie zajęć
wychowania fizycznego elementami
gimnastyki korekcyjnej
11. Realizacja innowacji
pedagogicznych:
- „Mistrzowie programowania” Wprowadzenie podstaw
programowania w klasach IV - VI
szkoły podstawowej
- „Z rowerem za pan brat” –
program zajęć pozalekcyjnych
z wychowania komunikacyjnego

mgr Anna Maria
Bocheńska, mgr Teresa
Okarmus, mgr Jolanta
Pilch, mgr Renata Kopacz,
mgr Joanna Kachnic, mgr
Dorota Wróbel

Cały rok
mgr Tomasz Gębala, mgr
Joanna Kachnic, mgr
Renata Kopacz
mgr Tomasz Gębala

mgr Tomasz Gębala

Cały rok

3.10.2016 r. –
21.06.2019 r.

1.03.2016r. 1.03.2022 r.
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Poznajemy swoją „Małą
ojczyznę”

Eliminować niepowodzenia szkolne
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1.Współpraca
z
Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
w Wadowicach.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu
między nauczycielem przedmiotu,
a rodzicami poprzez wpisy do
zeszytu korespondencji.
3. Współpraca ucznia zdolnego
z uczniem słabszym (pomoc
koleżeńska).
4. Analizowanie różnymi metodami
wyników sprawdzianu.
Formułowanie i wdrażanie
otrzymanych wniosków.
5. Zwiększyć stosowanie metod
aktywizujących.
6. Nauczyć uczniów planowania
swojego rozwoju.
7. Dostosować program
wychowawczy do potrzeb
środowiska - zapobieganie
patologiom społecznym.
8. Pomoc finansowa dzieciom
z rodzin słabo sytuowanych
materialnie (współpraca z GOPS
i Przedszkolem Samorządowym
w Stroniu).
1. Uczestnictwo uczniów w życiu
kulturalnym gminy – współpraca
z GOK.
2. Wycieczki do Muzeum
w Stryszowie, Izby Regionalnej
w Lanckoronie oraz Muzeum
Zegadłowicza w Gorzeniu, Dom
Papieża w Wadowicach.
3. Popularyzacja w pracy szkoły
obrzędowości dorocznej, rodzinnej
i zwyczajów ludowych poprzez
wykorzystanie ich w inscenizacjach
szkolnych.

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele prowadzący
Zespół ewaluacyjny

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy klas
Wszyscy nauczyciele
Wychowawcy klas

Wychowawcy klas,
dyrektor szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok
(zgodnie z
harmonogram
em)
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Objęcie edukacją uczniów niepełnosprawnych
i głęboko upośledzonych

Uczniowie gospodarzami szkoły

Kształtowanie postaw
ekologicznych
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1. Udział w akcjach na rzecz ochrony
środowiska.
2. Udział w konkursach
ekologicznych.
3. Realizacja zadań zgłoszonych
w ramach konkursu ogłoszonego
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie na realizację
zadań nie inwestycyjnych z zakresu
edukacji ekologicznej.
1. Kształtowanie nawyku
odpowiedzialności poprzez
odpowiedzialność za swoje krzesło,
stolik, klasę i miejsce nauki.
2. Powierzenie odpowiedzialności
samorządom klasowym i
organizacjom uczniowskim za
poszczególne agendy życia
szkolnego (kwiaty, rejony wokół
szkoły i w szkole, pomoc słabszym,
gazetki klasowe i szkolne- gablotki).
3. Aktualizacja gazetek wg rocznic
i uroczystości oraz wydarzeń.
4. Rywalizacja o miano najlepszej
klasy w szkole.
5. Realizacja zadań Samorządu
Szkolnego.
6. Działalność sekcji porządkowych
i dyżurnych.
1. Wielofrontowe usprawnianie
dzieci pod względem umysłowym
i fizycznym.
2. Objęcie zadaniami
wychowawczymi prowadzącymi do
integracji ze środowiskiem lokalnym.
3. Stała współpraca nauczyciela z
Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
4. Pomoc rodzicom w trudnych
sytuacjach rodzinnych dotyczących
dzieci, czy innych w zależności od
potrzeb.
5. Stała współpraca z instytucjami
pracującymi na rzecz dzieci
niepełnosprawnych i upośledzonych.

mgr Małgorzata Porębska

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Opiekun Samorządu
Uczniowskiego
(mgr Dorota Wróbel)

Cały rok

mgr Laura Kosek,
mgr Grzegorz Gębala
mgr Ewa Ryłko
mgr Joanna Kachnic

Cały rok
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1. Realizacja kalendarza imprez
sportowych.
2. Przeprowadzenie konkursu o tytuł
„Najsprawniejszego ucznia szkoły”.
3. Udział każdej klasy minimum
w jednodniowej wycieczce w roku
szkolnym.
3. Spacery po okolicy, poznajemy
swą „Małą Ojczyznę”.

mgr Tomasz Gębala

Wychowawcy klas

Cały rok

mgr Tomasz Gębala

Cały rok

Dbałość o stan zdrowia
i bezpieczeństwa

1. Współpraca z GOZ w dziedzinie
profilaktyki.
2. Udział w kursie na kartę
rowerową.
3. Udział w konkursie „Odblaskowa
Szkoła”.
4. Pogadanki dotyczące zasad
udzielania pierwszej pomocy,
5. Udział w konkursie BRD.
6. Koordynacja wyjazdów na basen.
7. Wyjazd w czerwcu 2016 r.
uczniów klas VI na Zieloną Szkołę.

mgr Tomasz Gębala

Cały rok

mgr Tomasz Gębala

Cały rok

mgr Tomasz Gębala
Wszyscy nauczyciele

Cały rok
Cały rok

mgr Jolanta Kozik

Czerwiec
‘2016
Cały rok

Zadania gospodarcze
i inwestycyjne

1. Doposażenie szkoły w pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt potrzebny
do prawidłowego funkcjonowania
szkoły.
2. Termomodernizacja budynku
szkoły.
3. Malowanie dachu.
4. Bieżące remonty w ramach
posiadanych środków.

Dyrektor szkoły

Cały rok

Pozyskiwanie
dodatkowych
środków
finansowych

Zaangażowanie
wszystkich uczniów
w zajęcia rekreacyjno –
sportowe
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III.

mgr Tomasz Gębala

Cały rok

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

1. Wynajem pomieszczeń szkolnych.
2. Zachęcać rodziców do aktywnego
uczestnictwa w pracach Rady Dyrektor szkoły
Rodziców.
Wszyscy nauczyciele
3. Współudział rodziców w realizacji
imprez klasowych i szkolnych.

Kryteria sukcesu:
•

Uczniowie (w swojej opinii) czują się bezpieczni na terenie szkoły.

•

Wszyscy nauczyciele przestrzegają regulaminu dyżurów.

•

Uczniowie znają i przestrzegają zasady bhp i p.poż.

Cały rok
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•

Szkoła organizuje zawody sportowe. Uczniowie uczestniczą w zawodach
sportowych organizowanych przez inne podmioty.

•

Dzień Sportu – stałym punktem w kalendarium wydarzeń z życia szkoły.

•

Uczniowie uczestniczą w wyjazdach na wycieczki, biwaki turystyczne
i rekreacyjne.

•

Rodzice organizują lub współorganizują imprezy szkolne.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.09.2016 r.

Koncepcję opracowali i przyjęli do realizacji rodzice, nauczyciele i uczniowie.
Posiada pozytywną opinię Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
Stronie, dnia 12.09.2016 r.

Podpisy Prezydium Rady Rodziców:

Podpisy członków Rady Pedagogicznej:

