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KONCEPCJA PRACY SZKO Y
(czyli g ówne kierunki rozwoju)
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SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JANA PAW A II W SKOCZOWIE
(aktualizacja na rok szkolny 2011/2012)

I CHARAKTERYSTYKA SZKO Y
1.

DANE OGÓLNE

2.

KADRA SZKO Y
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Do szko y ucz szcza 315 uczniów. W szkole jest 18 oddzia ów. Cykl kszta cenia trwa 6 lat. W szkole zatrudnionych jest 37 nauczycieli,
2 pracowników obs ugi. Organem prowadz cym jest Gmina Skoczów. Obs ug finansowo-administracyjn prowadzi Zespó Jednostek
wiatowych w Skoczowie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium O wiaty w Katowicach - Delegatura KO w Bielsku-Bia ej.

Szko a dysponuje wietnym zespo em nauczycieli bardzo dobrze wykwalifikowanych. Wszyscy posiadaj wykszta cenie wy sze
z przygotowaniem pedagogicznym. Wi kszo z nich uko czy a dodatkowe studia podyplomowe. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni s
zgodnie z kwalifikacjami. Udzia w szeregu form doskonal cych z zakresu aktywnych metod nauczania podnosi jako pracy z dzie mi.
Atutem szko y jest integracja i umiej tno pracy zespo owej nauczycieli i ogromne ich zaanga owanie w jako ciowy rozwój szko y.
3.

UCZNIOWIE

Do szko y ucz szczaj dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Podzielone s na oddzia y, którymi opiekuj si wychowawcy. rednio oddzia liczy
18 uczniów. Do szko y ucz szczaj w wi kszo ci uczniowie zamieszkali w obwodzie szko y. Dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi
szko a organizuje specjalne formy nauczania, takie jak: zaj cia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze,
gimnastyk korekcyjno-kompensacyjn . Na rozwój naszych uczniów du y wp yw maj ró norodne zaj cia pozalekcyjne. Dzieci mog
uczestniczy w ko ach przedmiotowych z: j zyka polskiego, matematyki, przyrody, j zyka angielskiego, informatyki oraz w kó ku
regionalnym. Du popularno ci ciesz si zaj cia taneczne, wokalne, plastyczne, turystyczne, w dkarskie, kulinarne, sportowe
i BRD.
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1.

CELE SZKO Y
CELE OGÓLNE PERSPEKTYWICZNE

3.t
ora

II

A. Wszechstronnie w czamy rodziców w prace szko y.

B. Samorz d i organizacje szkolne aktywnie pracuj na rzecz szko y - podnosimy poczucie bezpiecze stwa w szkole.
C. Przygotowujemy uczniów do w czania si w ycie spo eczno ci lokalnej - poszerzamy ofert zaj
D. Zwi kszamy efektywno

CELE NA NAJBLI SZY ROK

A. Dostosowanie bazy szkolnej i wyposa enia do za

reformy programowej i przyj cia 6 latków.

B. Oparcie wychowania na wzorcu osobowym patrona szko y - JANA PAW A II.

C. Inspirowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w yciu kulturalnym w szkole i poza ni (regionalizm).
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2.

procesu kszta cenia.

pozalekcyjnych.

D. Poprawa efektów kszta cenia (podnoszenie kwalifikacji, analiza wyników sprawdzianu, prowadzenie nadzoru dydaktycznego).
E. Promowanie zdrowego stylu ycia (priorytety na rok szkolny 2011/2012).
F. Rozwijanie samorz dnej dzia alno ci (organizacje szkolne).
G.

czanie rodziców w prace szko y.

SZKO Y NA ROK SZKOLNY 2011/2012

DOSTOSOWANIE BAZY SZKOLNEJ I WYPOSA ENIE DO ZA
6 LATKÓW.

ZADANIA

1. STWORZENIE
WARUNKÓW
UMO LIWIAJ CYCH
PE
REALIZACJ
REFORMY
PROGRAMOWEJ

SPOSOBY

REFORMY PROGRAMOWEJ I PRZYJ CIA
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III PLAN DZIA

REALIZACJI

a) doposa enie sal lekcyjnych, zakup mebli i pomocy
dydaktycznych

ODPOWIEDZIALNI

Dyrektor szko y

b) doposa enie k cików zabaw dla dzieci na korytarzach
i w wietlicy szkolnej
a) wymiana rynien
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b) przeróbka pionu hydraulicznego
2.POPRAWA STANU
c) wymiana pod óg - 3 sale
TECHNICZNEGO SZKO Y
d) adopcja pomieszcze przedszkola na sal komputerow - 20
stanowisk
e) wymiana rozdzielni elektrycznych

Dyrektor szko y

DOKUMENTACJA
POTWIERDZAJ CA
REALIZACJ
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2.

OPARCIE WYCHOWANIA NA WZORCU OSOBOWYM PATRONA SZKO Y – JANA PAW A II

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

DOKUMENTACJA
POTWIERDZAJ CA
REALIZACJ

Dyrektor szko y,
wychowawcy, inni
nauczyciele

Program
Wychowawczy Szko y

b) organizacja konkursu dla szkó gminy Skoczów na temat
postaci Jana Paw a II

Katechetki, dyrektor
szko y

Regulamin konkursu

c) organizacja wyjazdu uczniów i nauczycieli do Cz stochowy
na zlot szkó im. Jana Paw a II

Dyrektor szko y,
katechetki,
wychowawcy
Rodzice, nauczyciele
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1. KRZEWIENIE W RÓD a) wi to Patrona Szko y
- uroczysta akademia
DZIECI I M ODZIE Y
- sztafeta ladami Jana Paw a II
WARTO CI DOBRA,
- uroczysta Msza w. szkolna w intencji uczniów
PRAWDY, PI KNA,
i pracowników szko y
TOLERANCJI W OPARCIU
- zaj cia wychowawców z klasami zwi zane z yciem
O YCIE I DZIA ALNO
i dzia alno ci patrona
JANA PAW A II
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d) udzia w koncertach upami tniaj cych wizyt Jana Paw a II
w Skoczowie (Musica Sacra) oraz organizacja Koncertu
odych Talentów
e) organizacja imprez o charakterze sportowym i
turystycznym (olimpiada, rajdy górskie, wycieczki, turnieje,
zawody, Mistrzostwa Szko y w P ywaniu)

Nauczyciele wf

f) propagowanie twórczo ci literackiej Jana Paw a II:
- gromadzenie publikacji zwi zanej z patronem
- organizacja konkursów recytatorskich i czytelniczych
- przeprowadzanie akcji czytelniczej „Ca a Trójka czyta
dzieciom”
- organizowanie lekcji bibliotecznych

Nauczyciele poloni ci
Nauczyciel biblioteki

Plan pracy kó ek
Program
Wychowawczy Szko y
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INSPIROWANIE UCZNIÓW DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W

1. UKSZTA TOWANIE
W UCZNIACH POCZUCIA
ASNEJ TO SAMO CI
REGIONALNEJ JAKO
POSTAWY
ZAANGA OWANIA SI
W FUNKCJONOWANIE
RODOWISKA
LOKALNEGO

SPOSOBY

REALIZACJI

YCIU KULTURALNYM W SZKOLE I POZA NI .

ODPOWIEDZIALNI

DOKUMENTACJA
POTWIERDZAJ CA
REALIZACJ

Nauczyciele

Program
Wychowawczy Szko y

b) udzia w obchodach Dni Skoczowa, wi t narodowych
i uroczysto ciach szkolnych

Odpowiedzialni
nauczyciele

j.w.

c) zapoznanie uczniów z tradycjami i kultur naszego regionu
- izba regionalna
- kó ko regionalne
- gazetka regionalna
- poznanie ciekawych ludzi naszego regionu
- udzia uczniów w konkursie wiedzy o Skoczowie

Wychowawcy,
opiekun ko a
regionalnego

Plan pracy kó ka
regionalnego

a) organizacja wycieczek przedmiotowych
- poznanie zak adów pracy Skoczowa i okolic
- spektakle teatralne
- seanse kinowe
- zwiedzanie wystaw w muzeach
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ZADANIA
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3.

d) prowadzenie sta ej rubryki w prasie lokalnej pod nazw „Co
ycha w Trójce”? , kronika
e) notatki w prasie lokalnej i na stronie www.skoczow.pl
i www.sp3.toras.pl

Odpowiedzialni
Regulamin
nauczyciele, kronikarz

Odpowiedzialni
Regulamin konkursów,
nauczyciele,
plan pracy kó ek
f) przegl d wietlic rodowiskowych
opiekunowie zespo ów Za cznik do
Programu
RSU
g) udzia w konkursach tanecznych i wokalnych
Wychowawczego
h) stosowanie w ciwego ubioru szkolnego: mundurek, obuwie
Szko y
zmienne

1.OSI GNI CIE
WYSOKICH
KWALIFIKACJI W
RÓ NYCH OBSZARACH
PRACY SZKO Y

SPOSOBY

REALIZACJI

a) sta e podnoszenie kwalifikacji pracowników
- udzia w szkoleniach, kursach i innych formach
doskonalenia zawodowego
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ZADANIA
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POPRAWA EFEKTÓW KSZTA CENIA

b) doskonalenie szkolnego systemu oceniania
- wymagania edukacyjne
- spotkania zespo ów wychowawczych
- dostosowanie wymaga uczniom na podstawie opinii
PPP
c) analiza wyników sprawdzianu
- okre lenie dzia
naprawczych

ODPOWIEDZIALNI

Nauczyciele

DOKUMENTACJA
POTWIERDZAJ CA
REALIZACJ

WDN

Zespó do spraw WSO WSO

Komisja
egzaminacyjna

d) badanie osi gni edukacyjnych uczniów
- testy kompetencji - kl. I, II
- ogólnopolskie badanie kompetencji trzecioklasistów
- próbny sprawdzian - kl. VI
- sprawdzian kl. VI

Dyrektor szko y ,
komisja
egzaminacyjna,
przewodnicz cy
zespo ów, nauczyciele

e) prowadzenie nadzoru dydaktycznego nad nauczycielami
- obserwacja zaj edukacyjnych i innych form pracy
nauczycieli
- ocenianie pracy nauczyciela

Dyrektor szko y
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4.

Raport OKE
WSO

Plan obserwacji

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU

ZADANIA

YCIA

SPOSOBY REALIZACJI
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5.

ODPOWIEDZIALNI

a) pilota owa akcja „Porcja owoców i warzyw”, „Szklanka
mleka”
b) organizowanie przerw niadaniowych (klasy m odsze II
niadanie z herbat )

Dyrektor szko y,
wychowawcy

2.ROZWÓJ T YZNY
FIZYCZNEJ UCZNIÓW

a) realizacja Szkolnego Programu Profilaktycznego
- uwra liwienie na zachowanie bezpiecze stwa na nowo
otwartym boisku szkolnym oraz auli przystosowanej
do prowadzenia zaj wf
- dbanie o odpowiedni strój na zaj ciach wf i gimnastyki
korekcyjnej

Nauczyciele wf
i wychowawcy

Wychowawcy klas I-III Program Profilaktyczny
Program Profilaktyczny

ROZWIJANIE SAMORZ DNEJ DZIA ALNO CI

ZADANIA

1. ANGA OWANIE
UCZNIÓW DO
CZYNNEGO UDZIA U W
YCIU SZKO Y
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1.PROPAGOWANIE
ZDROWEGO
OD YWIANIA

DOKUMENTACJA
POTWIERDZAJ CA
REALIZACJ

SPOSOBY

REALIZACJI

a) wybór Rady Samorz du Uczniowskiego
b) organizowanie konkursów i plebiscytów wynikaj cych
z planu RSU
c) wyrabianie poczucia odpowiedzialno ci za prawid owe
funkcjonowanie szko y:
- dbanie o porz dek w szatniach
- wdra anie do kulturalnego sp dzania wolnego czasu
w szkole
d) organizacja dyskotek szkolnych
e)
czenie si uczniów w akcje charytatywne

ODPOWIEDZIALNI

Opiekun RSU

DOKUMENTACJA
POTWIERDZAJ CA
REALIZACJ

Plan pracy RSU

Nauczyciele
Wychowawcy

RSU
Zespó charytatywny

Plany pracy zespo ów

s.p
l

CZANIE RODZICÓW W

ZADANIA

1. ZAANGA OWANIE
RODZICÓW W PROCES
WYCHOWAWCZY

2. W CZANIE
RODZICÓW W PRACE
NA RZECZ SZKO Y

YCIE SZKO Y.

SPOSOBY REALIZACJI

a) zapoznanie z programem wychowawczym szko y
- wspó praca wychowawcy, szko y i domu
b) wymiana informacji o sposobie oceniania zachowania
i post pów w nauce
- zabrania z rodzicami
- dzienniczki ucznia
- konsultacje z rodzicami
- ankiety, rozmowy, wywiady
a) organizowanie imprez o charakterze dochodowym
- bal rodzicielski
- kiermasze
b) pozyskiwanie rodków materialnych
- sponsorowanie
- zbieranie sk adek
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- Pola Nadziei
- koncerty charytatywne
- zbiórka nakr tek z plastikowych butelek
f) wspó praca z organizacjami dzia aj cymi na terenie szko y:
PCK , TPD

a) integrowanie rodziców z zespo em klasowym
3. KSZTA TOWANIE
- organizacja wycieczek, ognisk , imprez klas.
POZYTYWNYCH RELACJI
- organizowanie zaj otwartych
MI DZY RODZICAMI
A WYCHOWAWC

Plany pracy kó

Wychowawcy
i opiekunowie
organizacji

ODPOWIEDZIALNI

DOKUMENTACJA
POTWIERDZAJ CA
REALIZACJ

Dyrektor szko y,
wychowawcy

Szkolny Program
Wychowawczy, WSO

Dyrektor szko y,
wychowawcy

Raport mierzenia
jako ci pracy szko y

Dyrektor szko y, Rada Regulamin pracy Rady
Rodziców
Rodziców,
wychowawcy
Dyrektor szko y, Rada jw.
Rodziców,
wychowawcy
Wychowawcy

Program
Wychowawczy

