
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

na lata 2017-2022 

 

 PROPAGOWANIE IDEI INTEGRACJI  

- organizacja szeroko pojętych działań związanych z tym obszarem, 

- współpraca z różnymi instytucjami i szkołami mogącymi wspomóc nas w doskonaleniu i poznawaniu 

tego tematu, 

- budowanie zespołu klasowego poprzez wdrażanie szeregu specjalistycznych działań wspierających, 

- włączanie do działań szkoły rodziców uczniów 

 

PODNOSZENIE STANDARDÓW NAUCZANIA  

- udział w projektach edukacyjnych –  Erasmus, Etwinning, Insta-Ling,  

- współpraca z organizacją AISEC i innymi instytucjami wspomagającymi proces edukacji, 

- dalsze zacieśnienie współpracy z polonią australijską, 

- dalsze wdrażanie elementów oceniania kształtującego,  

- pilotażowe wprowadzenie oceniania procentowego, 

- inicjowanie szeregu działań przygotowujących  do egzaminu ósmoklasisty 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE  

- badania przesiewowe słuchu, 

- organizacja i udział w akcjach: Dzień Dobrego Jedzenia, Wiem co jem, Lekki tornister, Szklanka 

mleka, Owoce w szkole, Ruch to podstawa zdrowia, 

- współpraca z PAH, 

- działania profilaktyczne Lesia i Poli – wiosenna szkoła szacunku, bezpiecznie do szkoły, 

wspomaganie czytelnictwa, zachęcanie do podróżowania, jazdy na rowerze, korespondencji z 

uczniami. 

- kontynuacja przedsięwzięcia „Stop dla telefonów” – realizacja dalszych działań przeciwdziałających 

fonoholizmowi, 

- kontynuacja akcji: Rowerowa szkoła, Rowerowy maj 

 



DBAŁOŚĆ O WARTOŚCI I TRADYCJE  

- udział w projekcie System wartości,  

- prezentowanie osiągnięć i dokonań naszego patrona poprzez m.in. współpracę ze szkołami im. P.E. 

Strzeleckiego oraz polonią australijską, 

- dalsze stosowanie spójnego systemu oddziaływań wychowawczych (wspólne ustalanie oddziaływań 

w kierunku ucznia w porozumieniu z rodzicami, określenie systemu nagród i pochwał oraz poziomu 

oczekiwanych rezultatów),  

- organizacja wystaw prac uczniów, nauczycieli, grup twórczych związanych z powstałą w ubiegłym 

roku szkolnym Galerią Smaków 

 

WYCHOWANIE UCZNIÓW POPRZEZ WŁĄCZANIE W DZIAŁANIA 

ZESPOŁOWE ORAZ WSPÓŁDECYDOWANIE O OBSZARACH PRACY SZKOŁY  

-  działania Samorządu Uczniowskiego – comiesięczne spotkania z dyrekcją szkoły, ustalanie działań, 

analiza obszarów do poprawy,  

- działania wolontariatu szkolnego (współpraca z Caritas, Pola Nadziei, Dzień Papieski, Rower 

pomaga, Wesoła Polana 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  

- dążenie do poszerzenia kontaktów z rodzicami przy organizacji wycieczek, imprez szkolnych, 

zawodów, imprez środowiskowych, uroczystości szkolnych, wspólnych spotkań z rodzicami, 

zapraszanie na zajęcia otwarte. 

 

BAZA MATERIAŁOWA  

- zakup i organizacja wyposażenia sali językowej ze słuchawkami,  

- organizacja nowych pracowni: chemicznej, fizycznej i geograficznej, 

- zadaszenie parkingu rowerowego przy ul. Leśnej Polanki,  

- plany budowy siłowni typu workout przy ul. Leśnej Polanki,  

- przystosowanie terenu przy szkole przy ul. Leśnej Polanki na wielofunkcyjne boisko,  

- przygotowanie ziemnego boiska przy ul. Sprawnej 35 A,  

- zmiana nawierzchni na boisku przy ul. Sprawnej 28. 

 

 


