KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MACIERZY SZKOLNEJ
PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2015-2018
Nr
15/16

Nr
14/15

Nr
13/14

1

1

1

Wdrożenie i doskonalenie nowego sposobu analizowania sprawdzianu po klasie
szóstej w celu poprawy efektów nauczania

2

2

2

Stymulowanie kształcenia technicznego w szkole podstawowej

2a

2a

Zadania przewidziane do realizacji w kolejnych latach

Rozwijanie kształcenia matematycznego przyrodniczego
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród
uczniów. Usprawnianie techniki czytania

2b
3

3

3

Doskonalenie indywidualizacji pracy z uczniem z uwzględnieniem jego predyspozycji
i możliwości

4

4

4

Rozwój samodzielności i samorządności uczniów –praca na rzecz własnego rozwoju
i rozwoju szkoły.

5

5

5

Rozwijanie systemu promocji szkoły w środowisku lokalnym

6

6

6

Stworzenie bazy programów nauczania oraz materiałów pomocniczych dla
nauczycieli(od r.2014/2015 dla kl.1-3)

7
8

8a
8b

Wprowadzenie dziennika elektronicznego.
8
8a

9

Wzbogacanie bazy szkoły w celu przystosowania warunków do przyjęcia dzieci
sześcioletnich.
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji
obowiązku szkolnego
Wzbogacanie bazy szkoły o sprzęt multimedialny w celu uatrakcyjnienia zajęć

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

9

9

10

Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły

10

Monitorowanie bezpieczeństwa uczniów w szkole

11

Intensyfikacja działań związanych z poprawą kultury osobistej uczniów

ZADANIA PRZEWIDZIANE NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Obszar

Zadania

Zawarte
w planach

Oczekiwane efekty

Sposób monitorowania
lub ewaluacji

Zadania
wynikające
z programu
trzyletniego

Nr 5

Plan
wychowawczy

Nr 6

Plan
dydaktyczny

Analiza frekwencji w czasie
organizowanych imprez,
Pozyskiwanie opinii od osób
związanych ze szkołą.
Przegląd zgromadzonych
materiałów

Nr 7

Plan
dydaktyczny

Nr 11

Plan
wychowawczy

Pozytywne postrzeganie szkoły
w środowisku lokalnym, jako animatora
kulturalnego jej osiągnięć dydaktycznych
i wychowawczych
Możliwość korzystania z bazy aktualnych
programów nauczania oraz materiałów
pomocniczych dla nauczycieli. Zwiększenie
dostępności materiałów, podniesienie
efektywności pracy.
Podniesienie efektywności pracy
dydaktycznej i wychowawczej, usprawnienie
komunikacji i współpracy na płaszczyźnie
szkoła-dom, dom-szkoła.
Poprawa kultury osobistej całej społeczności
szkolnej

Nr 8b

Plan finansowy

Nr 2

Plan
dydaktyczny/
wychowawczy

Zadania
wynikające
z kierunków
realizacji
polityki
oświatowej
ministra
kuratora

Nr 2a
Nr 2b
Nr 8, 8a
Nr 10

Plan
dydaktyczny/
wychowawczy
Plan
wychowawczy

Większy dostęp do sprzętu multimedialnego.
Uatrakcyjnienie zajęć, stosowanie nowych
metod i form pracy.
Rozwijanie zainteresowań matematycznych,
przyrodniczych i technicznych.
Kształcenie umiejętności praktycznego
wykorzystania wiedzy.
Poprawa techniki czytania. Rozwój
czytelnictwa wśród dzieci.
Szkoła przyjazna sześciolatkom.
Harmonijny rozwój dzieci młodszych.
Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa
w szkole. Nabycie przez uczniów
umiejętności radzenia sobie z agresją własną
i rówieśniczą. Niepodejmowanie przez
uczniów zachowań ryzykownych.

Przegląd wpisów

Obserwacja postaw zachowań
uczniów. Analiza wystawionych
ocen z zachowania.
Obserwacja zajęć
Analiza wyników sprawdzianu,
obserwacja zajęć.
Analiza sprawozdań z
działalności biblioteki szkolnej.
Przegląd wyposażenia.
Obserwacja postawi osiągnięć
uczniów najmłodszych.
Przegląd dokumentacji.
Obserwacje zachowań uczniów.
Konsultacje z nauczycielami.

Zadania
wynikające
z raportu
z ewaluacji
wewnętrznych

Zadania
wynikające
z analizy
wyników
egzaminu

Nr 9

Plan
wychowawczy

Nr 4

Plan
wychowawczy

Nr 3

Plan
dydaktyczny

Nr 1

Plan
dydaktyczny

Zwiększenie aktywności rodziców
w realizacji zadań statutowych szkoły.
Uczestnictwo w działaniach szkoły
związanych z preorientacją zawodową.
Zwiększenie aktywności uczniów w zakresie
planowania pracy szkoły i własnego
rozwoju. Doskonalenie samodzielności
w planowaniu i realizacji uczniowskich
projektów.
Podnoszenie efektywności pracy
dydaktyczno-wychowawczej
Wzrost efektywności kształcenia.
Dobre przygotowanie do nowej formuły
sprawdzianu po klasie szóstej.

Obserwacja współpracy
z rodzicami, realizacji
zaprojektowanych działań.
Analiza planów pracy
i sprawozdań z działalności
Samorządu uczniowskiego.
Zbieranie opinii wychowawców
i rodziców
Obserwacja postępów uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Analiza postępów uczniów.
Analiza wyników sprawdzianu
próbnego i właściwego.

