Koncepcja pracy
Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
na lata 2014 – 2019 (wyciąg)
Działalność dydaktyczna
Cele: utrzymanie dobrego poziomu kształcenia – na
miarę możliwości i potrzeb dzieci, zwiększenie
wykorzystania potencjału szkoły i nauczycieli do
stosowania nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi
uczniów. Zadania:
1. Wybór programów nauczania dostosowanych do
możliwości uczniów i warunków szkoły.
2. Diagnoza wstępna poziomu wiadomości i umiejętności
uczniów na każdym poziomie nauczania
3. Wykorzystywanie wyników diagnozy do planowania i
modyfikowania zaplanowanych działań.
4. Zapoznawanie uczniów z celami uczenia się i
formułowanie wobec uczniów oczekiwań (wymagań
edukacyjnych).
5. Dostosowanie metod i form pracy z uczniami do potrzeb
dzieci, grupy lub oddziału. Indywidualizacja pracy.
6. Stała analiza osiągnięć uczniów w odniesieniu do
realizowanej podstawy programowej. Informowanie
uczniów o ich postępach w nauce, pomoc w uczeniu się,
pomoc w planowaniu indywidualnego rozwoju.
7. Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów
realizacji podstawy programowej.
8. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.
Motywowanie do nauki, wspieranie w trudnych sytuacjach.
10. Współpraca nauczycieli w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych
(zespoły przedmiotowe, zespoły klasowe).
11. Organizowanie zajęć przygotowujących do egzaminu.
12. Organizowanie konkursów szkolnych i zawodów, udział
w konkursach i zawodach pozaszkolnych kształcących
umiejętności badane na na egzaminie gimnazjalnym.
13. Racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów do
doskonalenia technologii informacyjnych i
komunikacyjnych uczniów.
14. Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego dla
zapewnienia pełnego rozwoju ucznia
- współpraca z organem prowadzącym, z Parafią
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zaborowie, z
Ochotniczą Strażą Pożarną w Zaborowie, z NOZ Medicor
oraz z Sanepidem, z Publicznym Przedszkolem w
Zaborowie, z Biblioteką Publiczną w Lesznie (filia w
Zaborowie), ze świetlicą socjoterapeutyczną w Lesznie, z
Zespołem Szkół Publicznych w Lesznie, z Powiatową
Komendą w Babicach Starych, z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Bliznem Jasińskiego, z GOPS w Lesznie.
16. Udział w badaniach zewnętrznych, próbnych
egzaminach. Analiza wyników badań oraz wyników
egzaminów.
16. Zapoczątkowanie nowatorskich rozwiązań służących
rozwojowi uczniów (innowacje pedagogiczne realizowane
od roku szkolnego 2014/2015).
17. Udział w programie e-Twinning.
18. Wykorzystanie dostępnych funduszy unijnych do
realizacji projektów na rzecz uczniów.

Działalność wychowawcza i opiekuńcza
Cele: Zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej realizacji
zadań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych
w szkole, respektowanie norm społecznych,
wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji. Zadania:
1. Diagnoza potrzeb uczniów, problemów środowiska
uczniów i problemów środowiska lokalnego.
2. Realizacja programów wychowawczego i profilaktyki
opracowanych w oparciu o powyższą diagnozę i
uchwalonych przez Radę Rodziców każdej ze szkół.
3. Coroczne dokonywanie ewaluacji programów
wychowawczych i profilaktyki w oparciu o opinie
uzyskiwane od uczniów, rodziców i nauczycieli.
4.Promowanie bezpiecznych zachowań, zdrowego
odżywiania, życia bez nałogów.
5. Zapewnienie wszystkim uczniom bezpieczeństwa
fizycznego i psychicznego.
6. Motywowanie uczniów do współpracy w realizacji
przedsięwzięć.
7. Przestrzeganie przez wszystkich członków społeczności
szkolnej ustalonych zasad postępowania i współżycia w
szkole.
8. Organizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie
rozpoznanych potrzeb.
9. Podejmowanie działań antydyskryminacyjnych.
10. Organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej.
11. Promowanie idei Wolontariatu - działalność Szkolnego
Klubu Wolontariusza.
12. Kultywowanie szkolnych tradycji.
Samorządność uczniowska
Cel: zwiększenie aktywności uczniów, zaangażowania w
rozwój własny i rozwój szkoły. Zadania:
1. Respektowanie uprawnień Samorządu Uczniowskiego.
2. Zaangażowanie uczniów w działania prowadzone w
szkole.
3. Stwarzanie przez nauczycieli sytuacji zachęcających
każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności.
4. Umożliwienie realizowania przez uczniów
zaproponowanych i zainicjowanych przez nich
różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju, rozwoju
szkoły i społeczności lokalnej.
Współpraca z rodzicami
Cele: uczynienie rodziców partnerami szkoły,
podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju
dzieci. Zadania:
1. Pozyskiwanie opinii na temat pracy szkoły.
2. Wykorzystywanie pozyskanych opinii do poprawy
jakości pracy szkoły.
3. Podejmowanie współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju
ich dzieci.
4. Współdecydowanie rodziców w sprawach szkoły w
zakresie programów wychowawczego i profilaktycznego,.
5. Realizowanie inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju
uczniów oraz szkoły.
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6. Wdrożenie bezpłatnego dziennika elektronicznego jako
narzędzia zapewniającego rodzicom dostęp do rzetelnej
informacji o dziecku i jego postępach w nauce.
Współpraca ze środowiskiem. Promowanie wartości
edukacji.
Cele: wykorzystywanie zasobów szkoły i środowiska
lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju, promowanie
postawy uczenia się przez całe życie, promocja szkoły w
środowisku. Zadania:
1. Rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego.
2. Systematyczna i celowa współpraca z instytucjami i
organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzajemnego rozwoju.
3. Prowadzenie w szkole działań kształtujących postawę
uczenia się przez całe życie.
Położenie nacisku na
- budowanie klimatu i podkreślanie rangi uczenia się,
- zapewnienie każdemu uczniowi możliwości sukcesu – na
miarę możliwości dziecka,
- prezentowanie wytworów uczniów – zwłaszcza takich,
które pokazują rozwój i sukcesy uczniów,
- wspólne świętowanie w szkole sukcesów uczniów.
5. Promowanie działań realizowanych przez szkołę w
społeczności lokalnej (w tym organizowanie Majówki
Zaborowskiej i Zaborowskiego Turnieju Tenisa Stołowego).
6. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów,
ukazywanie ich sukcesów.
7. Powołanie zespołów ds. trudności w uczeniu się i
promowania skutecznych metod uczenia się.
Zarządzanie
Cele: zarządzanie szkołą jest ukierunkowane na
realizację wymagań stawianych szkołom przez państwo.
Zadania:
1. Organizowanie pracy szkoły zgodnie ze statutem,
arkuszem organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami
we współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.
2. Zasięganie opinii wszystkich członków społeczności
szkolnej na temat poziomu działań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w szkole.
3. Włączanie rodziców w działania wychowawcze i
organizacyjne podejmowane na terenie szkoły.
4. Współdziałanie z organami szkoły oraz zapewnianie
przepływu informacji pomiędzy nimi.
5. Przestrzeganie i kontrola przestrzegania regulaminów
działalności organów funkcjonujących w szkole.
6. Współpraca ze środowiskiem.
7. Współpraca ze szkołami, organem prowadzącym i
rodzicami w zakresie związanym ze spełnianiem
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
8. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu
nauczania zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
9. Tworzenie materialnych warunków do realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10. Zabezpieczanie mediów edukacyjnych umożliwiających
realizację przyjętych programów nauczania i wychowania.
11. Podtrzymywanie szkolnych tradycji.
12. Podejmowanie działań mające na celu rozwój szkoły
(we współpracy z innymi organami szkoły).
13. Monitorowanie podejmowanych przez nauczycieli
działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy.

14. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów
prawa dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkoły.
15. Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i
wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości
pracy szkoły, dokumentowanie przeprowadzonej w szkole
ewaluacji w formie raportów.
16. Obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
innych zajęć i czynności wynikających z działalności
statutowej szkoły.
17. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie
warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne.
18. Zapewnienie uczniom pomocy i opieki psychologicznopedagogicznej.
19. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w
ramach ich kompetencji stanowiących.
20. Dbanie o respektowanie w szkole uprawnień
Samorządu Uczniowskiego.
21. Zarządzanie jakością poprzez diagnozę, projektowanie
działań, monitorowanie i ewaluację podejmowanych
działań.
Wizja Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie:
Działania podejmowane w Zespole Szkół Publicznych w
Zaborowie są ukierunkowane na rozwój uczniów.
NASZA SZKOŁA:
1. DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA - potrafimy
wyjaśniać i zaciekawiać; dbamy, aby wszyscy uczniowie
osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje zdolności i
zainteresowania;
2. OCENIA SPRAWIEDLIWIE - uczniowie wiedzą, czego
mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania;
3. UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT - uczymy
twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności
zdobyte w szkole pomagają uczniom rozwiązywać realne
problemy;
4. ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się
w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich
uczestniczą; inicjują i realizują działania na rzecz własnego
rozwoju, rozwoju szkoły, społeczności lokalnej oraz
angażują w nie inne osoby;
5. KULTYWUJE TRADYCJE SZKOLNE – kultywujemy
tradycje związane z historią szkoły, naszego regionu i
Ojczyzny.
6. PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI - zapewniamy
realizację podstawy programowej, przygotowujemy do
korzystania z nowoczesnych technik informacyjnokomunikacyjnych, pomagamy uczniom gimnazjum w
wyborze zawodu i kierunku kształcenia
ponadgimnazjalnego.
Załącznikiem do Koncepcji pracy szkoły jest Plan pracy
szkoły na dany rok szkolny.
Koncepcja podlega ewaluacji po I semestrze i na koniec
roku oraz modyfikacji – zgodnie z potrzebami uczniów,
rodziców, nauczycieli.
Pełna wersja koncepcji dostępna jest na stronie szkoły
www.szkolazaborow.org
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