Koncepcja
pracy Szkoły Podstawowej w M. Walichnowach
na lata 2014–2016
Myślą przewodnią koncepcji są słowa Marii Grzegorzewskiej
„Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę jego możliwości”.
Aby to osiągnąć
1. Uczymy się dla siebie.
2. Przygotowujemy się do nauki w gimnazjum.
3. Chcemy mówić i pisać pięknie po polsku oraz porozumiewać się w języku
angielskim.
4. Doskonalimy posługiwanie się komputerem.
5. Jesteśmy sprawni i prawdomówni.
6. Dbamy o zdrowie i porządek wokół siebie.
Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o:
1.

Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. nr 4
poz. 17 )
3.

Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4.

Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

5.

Statut Szkoły

6.

Program wychowawczy

7.

Program profilaktyczny

Misja
W naszej szkole stwarzamy bezpieczne i sprzyjające warunki do rozwoju zarówno
uczniom zdolnym, jak i mającym trudności z nauką. Dbamy szczególnie o
umiejętności językowe, konieczne do komunikowania się w nowoczesnej i
zjednoczonej Europie.

Wizja
Szkoła do której zmierzamy to szkoła:
Autonomiczna - w doborze kadry, form pracy i celów.
Samodzielna finansowo - posiadająca dobrą, nowoczesną bazę i potrzebne
wyposażenie.
Bezpieczna - wolna od patologii, przemocy, zagrożeń.
Zdrowa - ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne i
edukację ekologiczną, dbająca o higienę psychiczną dzieci, chroniąca nauczycieli
przed nerwicą i wypalaniem zawodowym, dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca
integracyjne formy pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie, unikająca
przeciążeń ucznia, niehigienicznego planu zajęć, zapewniająca wychowanie moralne,
prorodzinne uczniom, tworząca przyjazny klimat i dobre wspomnienia tak, że
absolwenci mówią o niej „moja szkoła”.
Przygotowująca do życia - dająca uczniom umiejętność dobrego komunikowania się
ze światem, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu
umiejętności ,ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, orientację w
środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętność współżycia w grupie i
korzystania z technicznych środków komunikacji.
Otwarta - urządzająca imprezy środowiskowe, udostępniająca dzieciom i ich
rodzinom boisko, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, organizująca
działalność pozalekcyjną i rozrywkową dla wszystkich klientów szkoły.
Demokratyczna - sprawiedliwa, wychowująca do demokracji, przestrzegająca praw
dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów i rodziców, posiadająca
radę pedagogiczną podejmującą decyzje z dyrektorem, ucząca zasad budowania
dobrej wspólnoty.
Humanistyczna - wprowadzająca w świat uniwersalnych ludzkich wartości opartych
na chrześcijańskich zasadach etycznych, zachęcająca do uczestnictwa w kulturze i
sztuce, pokazująca jak praktycznie można realizować wartości i ideały.
Twórcza - innowacyjna, ucząca się i rozwijająca, tworząca możliwości rozwijania
talentów i zdolności uczniów.
Z własnym obliczem - tradycją i tożsamością.

