Zał.nr 5

PROGRAM ROZWOJU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14
W TOMASZOWIE MAZ.
2013/14 - 2017/18

Nasza szkoła jest miejscem gdzie:
rozwijamy wszystkie sfery osobowości uczniów,
dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności służące rozwijaniu kompetencji kluczowych,
na bazie wiedzy i umiejętności uczymy przedsiębiorczości i niezależności w podejmowaniu decyzji i wyborów w szczególności dotyczących
przyszłej drogi edukacyjnej,
rozwijamy różnorodne zainteresowania uczniów, organizując dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
uwrażliwiamy na dobro, prawdę i piękno,
w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze uczymy samodzielnego rozwiązywania problemów życia codziennego,
szanujemy zdrowie swoje i innych,
uczymy tolerancji,
budujemy poczucie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny,
poprzez sukcesy i osiągnięcia rozwijamy poczucie własnej wartości oraz docenianie wartości innych
wspieramy i pomagamy uczniom w sytuacjach tego wymagających,
wspieramy rodziców w procesie wychowania,
kształtujemy u uczniów poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, Ojczyzną,
współpracujemy ze środowiskiem lokalnym,
obdarzamy się wzajemnym szacunkiem.

CELE SZKOŁY

cele ogólne – perspektywiczno- strategiczne:
a) promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku
b) rozwijać samodzielność uczniów
c) podnosić jakość nauczania i uczenia się.

cele etapowe i operacyjne :
a) wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce
b) dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować do podjęcia nauki w gimnazjum
c) włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły.

Obszar

Zadania do realizacji

Osoby

Termin

odpowiedzia realizacji
lne
Podnoszenie efektów kształcenia:

KSZTAŁCENIE

1. Uzyskiwanie zadowalających rezultatów w konkursach przedmiotowych,

Dyrekcja szkoły;

sukcesywnie

sportowych i artystycznych; wzrost zainteresowania i uczestnictwa

nauczyciele;

przez cały

pedagog, logopeda,

okres

uczniów w konkursach i zawodach
2. Uzyskiwanie wysokich wyników egzaminów zewnętrznych
3. Wykorzystywanie nowoczesnych, aktywnych metod pracy podczas lekcji
na każdym etapie edukacyjnym
4. Stosowanie technologii komputerowej w procesie edukacyjnym:
a) szersze wykorzystywanie edukacyjnych programów
multimedialnych
b) korzystanie z zasobów Internetu
c) zastosowanie ICT w procesie nauczania-uczenia się
5. Podejmowanie nowatorstwa i innowacji pedagogicznych w pracy
dydaktycznej; tworzenie programów własnych
6. Zapewnienie uczniom słabszym oraz z trudnościami w uczeniu się
wszechstronnej pomocy edukacyjnej:
a).organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
b).kompensacyjnych i logopedycznych stosownie do potrzeb

c).organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
7. Tworzenie bogatej i atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnej z
możliwościami i zainteresowaniami uczniów.
8. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się.
9. Motywowanie uczniów do pełniejszego wykorzystywania własnych
możliwości i stosowanie motywacyjnego systemu oceniania.
10. Zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju wiedzy i
umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych poprzez uczestnictwo
w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych

WYCHOWANIE
I OPIEKA

1. Jasne definiowanie praw i obowiązków ucznia

Dyrekcja szkoły,

2. Tworzenie atmosfery przyjaznej uczniowi, sprzyjającej zdobywaniu
wiedzy i umiejętności.
3. Rozpoznawanie warunków środowiska rodzinnego uczniów.
4. Troska o bezpieczeństwo uczniów w szkole.
5. Realizowanie programów zapobiegających powstawaniu agresji i
przemocy.
6. Propagowanie zachowań proekologicznych

Nauczyciele ;

7. Troska o wychowanie patriotyczne i obywatelskie:
a) uwrażliwianie dzieci na konieczność szanowania symboli
narodowych oraz godne zachowanie podczas uroczystości
szkolnych i państwowych

wychowawcy klas;
SU
pedagog

sukcesywnie

b) powszechna znajomość słów hymnu narodowego
c) wzrost uczestnictwa w życiu publicznym środowiska lokalnego
8. Podjęcie skutecznych działań w celu zminimalizowania nieuzasadnionej
absencji uczniów.
9. Wypracowanie w pełni partnerskich stosunków pomiędzy wszystkimi
podmiotami w szkole opartych na wzajemnej życzliwości, szacunku i
tolerancji.
10. Wypracowanie bardziej atrakcyjnych i skuteczniejszych form współpracy
z rodzicami w celu szerszego włączenia ich do procesu wychowawczego
w szkole
11. Systematyczne podnoszenie świadomości uczniów dot. znajomości
struktur Unii Europejskiej oraz zasad funkcjonowania w zjednoczonej
Europie
12. Zorganizowanie opieki medycznej dla uczniów.
13. Zapewnienie uczniom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej
w miarę możliwości skutecznej pomocy materialnej oraz wszechstronnej
i atrakcyjnej opieki świetlicy szkolnej

1. Skuteczne przeciwdziałanie przejawom patologii wśród

PROFILAKTYKA,
PROMOCJA
ZDROWIA

uczniów / agresja słowna i fizyczna, wagary, wulgaryzmy,
używki, dopalacze /; realizowanie różnorodnych programów
profilaktycznych, organizowanie spotkań i warsztatów dla
uczniów i rodziców z zaangażowaniem wszystkich nauczycieli
2. Organizowanie wycieczek, zielonych szkół, festynów
szkolnych oraz innych imprez środowiskowych o charakterze
profilaktycznym i integracyjnym
3. Utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami lokalnymi i
samorządowymi :
a) pomoc merytoryczna w rozwiązywaniu zaistniałych
problemów
4. Konsekwentne realizowanie programu szkoły promującej
zdrowie:
a) przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji
dotychczasowych działań
b) włączenie szkoły do ogólnopolskiej sieci szkół
promujących zdrowie
c) propagowanie idei szkoły promującej zdrowie w
środowisku lokalnym

Pedagog, wychowawcy klas,

systematycznie

wychowawcy świetlicy

przez cały okres;

1. Aktualizowanie istniejącej już strony internetowej i kroniki
szkoły

Dyrektor szkoły; zespół ds.

Podejmowanie inicjatyw kulturalnych dla społeczności
szkolnej i lokalnej np. występy ,festyny
3. Organizowanie dni otwartych szkoły
4. Organizowanie konkursów o zasięgu miejskim, powiatowym
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:
2.

PROMOCJA
SZKOŁY

a) szkolenie wszystkich nauczycieli zgodnie z planem
WDN

KADRA

uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego
c) zwiększenie roli WDN:
-

doskonalenie pracy zespołów przedmiotowych

-

efektywne dzielenie się swoją wiedzą i
doświadczeniem, m.in. poprzez organizowanie
lekcji i zajęć otwartych
wymiana doświadczeń z nauczycielami innych
szkół i placówek

6. Udział w tworzeniu europejskich projektów edukacyjnych


pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych
przeznaczonych na rozwój intelektualny uczniów oraz
realizację projektów dydaktycznych.



wg planu
doskonalenia

wg odbywanych
stażów związanych
z awansem zaw.

b) systematyczne podnoszenie kompetencji i jakości pracy;

-

promocji szkoły

Podnoszenie kwalifikacji kadry w zakresie projektów unijnych

systematycznie
przez cały okres

1. Renowacja podłóg w klasach

BAZA I
WYPOSAŻENIE
SZKOŁY

Dyrektor szkoły; nauczyciele

jak najszybciej w

2. Wymiana krzeseł w klasopracowniach, stolarki drzwiowej

miarę posiadanych

3. Wymiana i modernizacja mebli szkolnych

środków

4. Zwiększenie ilości komputerów w pracowniach komputerowych,

finansowych

wymiana na nowszy sprzęt, oprogramowanie.
5. Zaopatrzenie klas lekcyjnych w komputery, przygotowanie do
e-dziennika

systematycznie

6. Zaopatrywanie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce

przez cały okres

dydaktyczne
7. Wymiana nawierzchni wybiegu szkolnego
8. Pozyskiwanie oraz wykorzystanie funduszy unijnych w celu
unowocześnienia i poprawy stanu bazy dydaktycznej szkoły.

Przyjęty na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2013

