KONCEPCJA PRACY
Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi – Królowej w Dulowej
Nasze dążenia:
1. Pomóc wszystkim uczniom w osiąganiu wszystkich standardów edukacyjnych, przygotować
ich do roli odpowiedzialnych obywateli i podjęcia nauki na wyższych szczeblach edukacji.
2. Ukształtować w procesie wychowawczym i opiekuńczym prawidłowe postawy etyczne
i moralne, kulturę bycia i współżycia, poczucie estetyki i bezpieczeństwa w szkole oraz zdrowy styl
życia, przy ścisłej współpracy z rodzicami.
3. Zadbać o prawidłową organizację i zarządzanie szkołą, wspomagać rozwój zawodowy kadry,
stworzyć dobre warunki pracy uczniom i pracownikom zgodnie z wymogami BHP.
Wzbogacać bazę i wyposażenie szkoły.
Strategiczne obszary pracy szkoły:
Dydaktyka.
Praca wychowawczo – opiekuńcza.
Doskonalenie nauczycieli.
Współpraca ze środowiskiem.
Promocja szkoły.
Baza szkoły.
STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY
1. Dydaktyka
Kształcenie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów odpowiednio do ich aspiracji
i możliwości.
Zajęcia szkolne służą rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pielęgnowaniu uzdolnień
i talentów.
Nauczyciele dokonują ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
Szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł i technik informacyjnych
oraz do samodzielnego rozwiązywania problemów.
Zadania ogólne:
I. Ewaluacja Szkolnego Zestaw Programów Nauczania.
II. Zapewnienie każdemu uczniowi (zarówno zdolnemu, jak też z trudnościami dydaktycznymi)
szansy rozwoju.
III. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, trzecioklasisty.
IV. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz technologii informacyjnej
i twórczego rozwiązywania problemów.
V. Krzewienie edukacji proeuropejskiej.
2. Praca wychowawczo – opiekuńcza
Program wychowawczy zachowuje zbieżność z programem dydaktycznym.
Program wychowawczy uwzględnia tradycję, obrzędy i ceremoniał szkolny.
W organizacji pracy szkoły uwzględnia się higienę pracy ucznia.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
Nauczyciele wdrażają odpowiednio do potrzeb programy profilaktyczne.
W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nauczyciele współpracują z powołanymi do tego
instytucjami i organizacjami.
Szkoła w rozwiązywaniu problemów wychowawczych korzysta ze statutowych możliwości
instytucji wspomagających.

Zadania ogólne:
I. Wychowanie w duchu patriotyzmu (państwowego oraz lokalnego) i tolerancji.
II. Wychowanie młodzieży w ścisłym kontakcie z rodzicami, angażowanie rodziców w życie
szkoły.
III. Tworzenie więzi uczniów ze szkołą.
IV. Inne, stałe działania wychowawcze.
V. Otoczenie opieką każdego wychowanka, działania opiekuńcze.
3. Doskonalenie nauczycieli
Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
Podnoszenie jakości pracy szkoły.
Zadania ogólne:
I. Zachęcanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły.
II. Praca nauczycieli w zespołach klasowych.
III. Korzystanie z technologii informatycznej w pracy nauczycielskiej.

4. Współpraca ze środowiskiem
Szkolne programy uwzględniają specyfikę środowiska, na terenie którego znajduje się szkoła.
Pielęgnowana jest tradycja szkoły, organizowane są imprezy o charakterze środowiskowym.
Szkole pomagają gminne władze, sponsorzy i jej przyjaciele.
Rodzice utrzymują stały kontakt ze szkołą.
Rodzice pomagają w organizacji prowadzonych przez szkołę działań oraz pomagają w prezentacji osiągnięć w lo
Zadania ogólne:
I. Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami.
II. Stymulowanie aktywności rodziców.
III. Organizowanie imprez o charakterze lokalnym.
IV. Współpraca z ośrodkami władzy lokalnej.
V. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, z nadleśnictwem w Chrzanowie Gminną Komisją ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
VI. Współpraca z placówkami kulturalno – oświatowymi.
VII. Współpraca z poradniami psychologiczno– pedagogicznymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, PCK, parafią.
5. Promocja szkoły
Szkoła dokumentuje i promuje swoje osiągnięcia.
Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.
Sukcesy nauczycieli prezentowane są w środowisku lokalnym.
Tworzy się pozytywny wizerunek szkoły przez kształtowanie „polityki sympatii” i budowanie
społecznego zaufania do Szkoły Podstawowej w Dulowej.
W proces promocji zaangażowane są wszystkie podmioty szkoły.
Zadania ogólne:
I. Prace zespołu do spraw promocji szkoły.
II. Współpraca z mediami.
III. Reklama szkoły, przedstawienie atutów placówki.
IV. Systematyczne badanie opinii rodziców o działalności szkoły.
V. Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły.
6. Baza szkoły
Szkoła ma dogodną bazę, budynek jest funkcjonalnie zagospodarowany i estetycznie urządzony.
Szkoła posiada sprzęt poligraficzny służący nauczycielom do przygotowania materiałów na zajęcia
i ułatwiający pracę uczniom.
Zadania ogólne:
I. Poprawa stanu budynku szkoły i jego bezpieczeństwa.
II. Podnoszenie standardów sal lekcyjnych i wyposażanie szkoły w pomoce.
III. Dbałość o tereny zielone wokół szkoły oraz tereny sportowo – rekreacyjne.

