Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
na lata 2013 - 2015
MISJA
Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza uczniom
optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu
bezpieczeństwa.
WIZJA
W szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem
rodziny, społeczności lokalnej ale i narodowej.
Kształtujemy postawę szacunku, współpracy i otwartości i otwartości w stosunku do
innych narodów, ucząc obok polskiego innych języków i rozbudowując jednocześnie
zainteresowanie
kulturą
tych
państw.
Wychowujemy
ucznia
świadomego
i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego
funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o środowisko przyrodnicze
w którym żyje.
MODEL ABSOLWENTA
ma poczucie własnej godności i wartości,
wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
jest dobrze przygotowany do kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej
opanował dwa języki obce,
umie korzystać z zasobów internetu,
radzi sobie ze stresem,
jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,
jest kulturalny i odpowiedzialny,
ma poczucie humoru,
dba o swoje zdrowie i otoczenie.
OBSZAR KSZTAŁCENIA
1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów
nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form
pracy oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

2. Badanie osiągnięć edukacyjnych.
3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.
4. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów mających trudności
w nauce.
5. osiąganie wyników egzaminu gimnazjalnego wyższych niż średnia w kraju.
6. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

WYCHOWANIE I OPIEKA
1. Budowanie prawidłowych relacji między nauczycielami i uczniami.
2. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
3. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom.
4. Współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.

EKOLOGIA I ZDROWIE
1. Kształtowanie świadomej postawy w stosunku do środowiska przyrodniczego.
2. Kształtowanie właściwych postaw ucznia wobec zwierząt.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
1. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
PROMOCJA
1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku.
2. Organizacja DNIA OTWARTEJ SZKOŁY.
3. Aktywna praca na rzecz środowiska lokalnego.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1. Włączanie rodziców w różnorodne akcje, imprezy i uroczystości na terenie szkoły.
2. Pozyskiwanie opinii od rodziców w sprawach szkolnych.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
1. Powołanie wolontariatu.
2. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Niemojowicach, Stowarzyszeniem „OPOKA”
z Opoczna.
3. Organizowanie akcji pomocowych (zbiórka książek, pieniędzy itp.)

BAZA
1. Doposażanie szkoły w środki dydaktyczne.
2. Tworzenie klasopracowni ze środków unijnych.
ZASOBY LUDZKIE
1. Współpraca nauczycieli w zespołach.
2. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej.
3. Nabywanie dydaktycznych kwalifikacji przez nauczycieli.
4.Różne formy doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, scenariusze, warsztaty).
NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
1. Współpraca z instytucjami.
2. Współpraca z organizacjami (stowarzyszenia , fundacje).
3. Intensywna współpraca z rodzicami.
4. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.
5. Losy absolwentów.
WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ
1. Rozpoznanie i rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży (zajęcia plastyczne, teatralne,
recytatorskie, wokalne – również na zajęciach dodatkowych).
2. Prezentacja osiągnięć ucznia na kiermaszach, wyborach, koncertach.
3. Organizacja konkursów.
4. Organizacja stałej galerii sztuki.

