KONCEPCJA PRACY
Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie
na lata 2017- 2022
Koncepcja pracy szkoły została opracowana na podstawie:


Ustawa z 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe(Dz.U .z 2017 r.poz.59)-art.70 ust.1
pkt 1, art.80 ust.2 pkt 4, art. 82 ust.2.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek(Dz.U. z 2017 r.poz.1611).



Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie;



Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 7
w Częstochowie;



wniosków z ewaluacji wewnętrznej;



wniosków i spostrzeżeń po rozmowach z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

PRIORYTETY SZKOŁY


Rzetelna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów
wysokiego poziomu umiejętności szkolnych oraz odpowiednie przygotowanie ich do
dalszej nauki.



Wychowanie patriotyczne i regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem poczucia
tożsamości narodowej.



Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom w szkole i na
zajęciach.



Wszechstronna pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom zdolnym, ze
specyficznymi trudnościami w nauce oraz sprawiającym trudności wychowawcze.



Zapewnienie uczniom klas sportowych możliwości połączenia nauki i treningów.



Kreowanie zdrowego stylu życia oraz promocja zdrowia.



Rozwój kompetencji i zainteresowań czytelniczych.



Doskonalenie efektywności nauczania-uczenia się.



Wyrabianie nawyku systematycznej pracy oraz samokontroli działań.



Kształtowanie odpowiedzialności za rozwój, bezpieczeństwo własne i innych.
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Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
i potrzeb rozwojowych.



Współpraca z rodzicami.



Współpraca ze środowiskiem lokalnym.



Współpraca szkoły z różnymi instytucjami w dziedzinie edukacji, wychowania i
bezpieczeństwa.

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY NA LATA 2017-2022
I. BAZA SZKOŁY:
1. Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres:
 wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną realizację
programowej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami nowoczesnej szkoły,

podstawy



wprowadzenie stałego monitoringu budynku szkoły w celu zapewnienia bezpiecznego
korzystania z niego przez uczniów i pracowników,



rozbudowa istniejącego systemu elektronicznego monitoringu szkoły,



modernizacja kuchni i stołówki szkolnej,



zakup lektur szkolnych do szkoły podstawowej,



rozdzielenie świetlicy szkolnej i stołówki,



wyposażenie szkoły w drugie łącze z szerokopasmowym Internetem,



modernizacja toalet dostosowanych dla uczniów młodszych klas,



adaptacja i wyposażenie sal lekcyjnych w meble dostosowane dla uczniów klas I - III,



adaptacja dodatkowych pomieszczeń na szatnie uczniowskie, zakup szafek
uczniowskich,



budowa bieżni i skoczni LA,



modernizacja instalacji elektrycznej,



wykonanie elewacji zewnętrznej.

1. Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:



zakup potrzebnych mebli, wyposażenia, środków i pomocy dydaktycznych oraz
sprzętu komputerowego,



szkoła bezpieczna dla uczniów i pracowników, stałe monitorowanie wejść i wyjść
osób postronnych na teren szkoły,
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pozyskanie dodatkowych pomieszczeń na cele edukacyjne,



utworzenie sal lekcyjnych umożliwiających pełną realizację założeń reformy systemu
edukacji,



odnowiona elewacja zewnętrzna,



nowoczesna kuchnia, zakup stolików i krzeseł do stołówki szkolnej



nowoczesna kreatywna świetlica,



zmodernizowana instalacja elektryczna,



wybudowana bieżnia i skocznia LA.

1. Zadania do realizacji:
Rodzaj zadania
1. Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych, zabawek
edukacyjnych, sprzętu sportowego, wymiana przestarzałego sprzętu
komputerowego i multimedialnego w salach lekcyjnych.
2. Rozbudowa istniejącego systemu elektronicznego monitoringu
szkoły. Zatrudnienie pracownika w celu stałego monitorowania
wejść i wyjść osób postronnych na teren szkoły.
3. Adaptacja dawnych pomieszczeń bibliotecznych na utworzenie
kreatywnej świetlicy.
4. Dostosowanie sal lekcyjnych do potrzeb uczniów młodszych klas
szkoły, zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji.
5. Modernizacja kuchni, stołówki szkolnej.
6. Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych i sponsorów
dla szkoły.

Termin
realizacji

2017-2022
2018-2022
2018-2022
2018-2022
2017-2022
2017-2022

II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
1. Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w planowanym okresie:
 funkcjonowanie sprawnego systemu nadzoru pedagogicznego,


stały udział uczniów i rodziców w planowaniu pracy szkoły,



zwiększenie bezpieczeństwa w szkole.

2. Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:


raporty z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, potwierdzające skuteczność
podejmowanych działań,
3



bieżąca realizacja wniosków wynikających z ewaluacji ,



angażowanie się rodziców, Rady Rodziców i organizacji szkolnych w życie szkoły.

3. Zadania do realizacji:
Rodzaj zadania
1. Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu
się, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w podstawie programowej
oraz potrzeb uczniów i możliwości szkoły.
2. Sprawne funkcjonowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
3. Efektywne działanie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej.
Systematyczne pozyskiwanie informacji zwrotnych o pracy szkoły
w różnych jej obszarach.
4. Angażowanie się Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
w planowanie pracy szkoły.
5. Aktywizowanie rodziców i uczniów do udziału i współorganizowania
przedsięwzięć klasowych, szkolnych i środowiskowych.
6. Organizowanie zebrań z rodzicami z uwzględnieniem tematyki
spotkań, zgodnej z oczekiwaniami rodziców i potrzebami szkoły.
7. Przekazywanie rodzicom wyczerpujących informacji o postępach
w nauce, frekwencji i zachowaniu dziecka oraz możliwościach
i potrzebach rozwojowych ich dzieci, motywowanie do
systematycznego korzystania z elektronicznego systemu frekwencji
i postępów w nauce (e-dziennika).
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Termin
realizacji

2017-2022
2017-2022
2017-2022
2017-2022
2017-2022
2017-2022
2017-2022

III. WYCHOWANIE I OPIEKA
1. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole.
Cele szczegółowe

Zadania

Termin realizacji
Budowanie prawidłowych re- Dbałość o przestrzeganie zapisów Statu- 2017-2022
lacji pomiędzy uczniami, na- tu Szkoły.
uczycielami i dyrekcją oraz
rodzicami
Wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania w
różnych sytuacjach życiowych. Dbałość
o respektowanie przez uczniów szkolnych ustaleń i uregulowań oraz prezentowanie postaw zgodnych z normami
społecznymi.
Motywujące metody oceniania (elementy oceniania kształtującego). Stałe, konsekwentne przestrzeganie ustalonych
kryteriów ocen.
Udzielanie uczniom pomocy w trudnych
dla nich sytuacjach.

Podejmowanie działań służą- Organizacja i udział w imprezach (tracych integracji uczniów, na- dycje świąteczne, wycieczki, zajęcia inuczycieli, rodziców i pracow- tegracyjne.
ników szkoły
Organizacja imprez ogólnoszkolnych.
Kreowanie pozytywnego ob- Udział szkoły w życiu społeczności lorazu szkoły w środowisku lo- kalnej poprzez udział i przygotowywakalnym
nie uroczystości miejskich i środowiskowych.

Kultywowanie tradycji
szkolnej
Kształtowanie odpowiednich
postaw etycznych

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym.
Nauczyciele konsekwentnie tworzą
wartościowe środowisko wychowawcze.
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2017-2022

2017-2022

2017-2022
2017-2022

Aktywny udział w akcjach charytatywnych.

Podejmowanie działań służących poprawie komunikacji interpersonalnej
Tworzenie miłej i przyjaznej
atmosfery w szkole poprzez
urozmaicenie aranżacji
wnętrz oraz terenów przyszkolnych
Promowanie zdrowego stylu
życia

Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność
społeczną i charytatywną.
Dbałość o płynny przepływ informacji.
Dbałość o tworzenie życzliwej atmosfery pracy.
Zmiana dekoracji wnętrz pracowni i
korytarzy.
Dbałość o zieleń w szkole i w otoczeniu.
Organizacja Dnia Zdrowia.

2017-2022

2017-2022

2017-2022

Realizacja programu „Trzymaj formę”
Organizacja Biegu Ulicznego "Z
Siódemką na 7-kę".
Alternatywne lekcje wychowania fizycznego.

2. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku
Cele szczegółowe

Zadania
Termin realizacji

Zapewnienie uczniom poczu- Włączenie rodziców do realizacji zadań
cia bezpieczeństwa
z zakresu bezpieczeństwa.

2017-2022

Planowanie pracy zgodnie z przepisami
BHP.
Przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa.
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

Zapewnienie uczniom
pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypad-

Doskonalenie organizacji pracy świetlicy szkolnej pod kątem bezpieczeństwa
dzieci, zapewnienia stałych form pomocy w odrabianiu lekcji oraz ciekawych
zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania.
Organizowanie szkoleń i kursów BHP
dla nauczycieli.
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2017-2022

kach

Współpraca z organizacjami
wspomagającymi szkołę w
działaniach wychowawczych

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania
pierwszej pomocy.
Utrzymywanie współpracy z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w celu
rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów.

2017-2022

Współpraca z innymi instytucjami
wspierającymi np. sąd rodzinny,
kuratorzy sądowi.
Pogłębienie wiedzy przez nauczycieli,
wychowawców i rodziców w zakresie
zwalczania agresji, niepożądanych zachowań uczniów.
Dążenie do uzyskiwania jak
najlepszych wyników nauczania

Stosowanie różnorodnych metod nauczania.

2017-2022

Prowadzenie zajęć atrakcyjnymi i skutecznymi metodami nauczania.
Przeprowadzanie testów na wejście z
języka polskiego i matematyki oraz
testu diagnozującego z języka
angielskiego.
Przeprowadzanie egzaminów próbnych.
Analiza egzaminów próbnych i
właściwych.
Wykorzystanie EWD i analizy
egzaminu w celu poprawy wyników
nauczania.
Profilaktyka uzależnień i ich
zwalczanie

Organizowanie zajęć edukacyjno- wychowawczych i profilaktycznych.
Doskonalenie umiejętności nauczycieli
do prowadzenia zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień (szkolenie rady pedagogicznej).
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2017-2022

2. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły
oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Cele szczegółowe

Zadania
Termin realizacji

Angażowanie rodziców do
działań na rzecz szkoły

Zachęcanie rodziców do aktywnego
uczestnictwa w pracach Rady Rodziców. Zapraszanie do udziału i współorganizacji uroczystości szkolnych.

2017-2022

Aktywny udział rodziców na rzecz
szkoły i uczniów.
Współpraca ze środowiskiem
lokalnym

Współpraca z różnymi instytucjami
działającymi na terenie miasta na rzecz
oświaty.

2017-2022

Promocja strony internetowej szkoły
wśród rodziców i środowiska lokalnego.

IV. DYDAKTYKA
1. Doskonalenie jakości pracy szkoły przez zapewnienie wewnętrznego systemu jako-

ści.

Cele szczegółowe

Zadania

Zbudowanie sprawnego
systemu zarządzania jakością

Systematyczne badanie efektów
kształcenia poprzez ewaluację
wybranych obszarów.
Przeprowadzanie szczegółowych analiz
wyników wewnętrznego pomiaru
ewaluacyjnego pracy szkoły.
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych
uczniów ze szczególnym
uwzględnieniem oddziałów
gimnazjalnych oraz klas VII i VIII
szkoły podstawowej.
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Termin
realizacji
2017-2022
2017-2022

2017-2022

Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej
zgodnie z planem nadzoru
pedagogicznego na dany rok szkolny.
Analizowanie i zaspakajanie potrzeb
oraz oczekiwań uczniów, rodziców i
nauczycieli.
Ewaluacja i bieżąca
Ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły
modyfikacja Koncepcji Pracy przez zespoły przedmiotowe i klasowe.
Szkoły
Wprowadzanie bieżących zmian w
koncepcji wynikających z potrzeb
szkoły.

2017-2022
2017-2022

2. Podniesienie standardów uczenia się i nauczania
Cele szczegółowe
Modyfikacja programów
nauczania i wychowania oraz
planu wychowawczoprofilaktycznego (w razie
potrzeby)
Dostosowanie wymagań
edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb
uczniów z opiniami i
orzeczeniami Poradni
PsychologicznoPedagogicznej

Zadania
Wymiana doświadczeń, ewaluacja.
Modyfikowanie oferty programowej
szkoły zgodnie z potrzebami

Termin
realizacji
2017-2022

Modyfikowanie i tworzenie wymagań
2017-2022
edukacyjnych dla uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych,
oraz przygotowanie dostosowań
dydaktycznych dla uczniów z opiniami i
orzeczeniami.
Opracowanie Kart Indywidualnych
Potrzeb Uczniów oraz tworzenie
Indywidualnych Programów
Edukacyjno-Terapeutycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktycznowyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych dla uczniów z
dysfunkcjami i problemami w nauce.
Systematyczna współpraca z Poradnią
Psychologiczno- Pedagogiczną.
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Opracowanie i wdrażanie
programów autorskich

Nauczyciel pracuje wspólnie z uczniami 2017-2022
nad doskonaleniem procesów uczenia
się. Nauczyciel jest inicjatorem i
liderem zmian w nauczaniu ( koła
zainteresowań, koła przedmiotowe,
zajęcia sportowe w ramach pracy z
oddziałami sportowymi.

Szkolenie nauczycieli w
zakresie stosowania
aktywnych metod pracy z
uczniem

Gromadzenie i udostępnianie
materiałów szkolonych i dydaktycznych
w zakresie nowoczesnych metod pracy
z uczniem.

2017-2022

Organizowanie szkoleń, lekcji
koleżeńskich w ramach WDN z
wykorzystaniem nowoczesnych i
nowatorskich metod nauczania

2017-2022

Prowadzenie zajęć dodatkowych dla
wszystkich uczniów klas III gimnazjum
oraz uczniów klasy VIII szkoły
podstawowej.
Współpraca zespołów nauczycielskich
w zakresie formułowania i wdrażania
wniosków z analiz, sprawdzianów
zewnętrznych. Podejmowane działania
przyczyniają się do wzrostu efektów
kształcenia, a działania mają charakter
systemowy.

2017-2022

Analiza realizowanych programów
nauczania, plan pracy w zespołach
przedmiotowych.

początek każdego
roku szkolnego
2017-2022

Przeprowadzenie diagnozy badającej
umiejętności nowych uczniów (testy
„na wejście”). Przeprowadzenie
próbnego egzaminu dla klas III
oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów
oddziałów klasy VIII szkoły
podstawowej.

2017-2022

Bieżące sprawdziany wiadomości i
umiejętności.

2017-2022

Przygotowanie uczniów do
egzaminu gimnazjalnego i
sprawdzianu zewnętrznego
Opracowanie terminarza i
zakresu diagnoz
sprawdzających wiedzę i
umiejętności uczniów

Przeprowadzenie diagnoz w
oddziałach szkoły
podstawowej
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2017-2022

Zestawienie wyników
diagnoz badających stopień
przygotowania uczniów do
dalszych etapów kształcenia

Przeprowadzenie diagnozy na
zakończenie poszczególnych etapów
kształcenia w oddziałach szkoły
podstawowej oraz oddziałach
gimnazjalnych

2017-2022

3. Zapewnienie uczniowi rozwoju ukierunkowanego na jego sukces oraz poznanie
mocnych i słabych stron.
Cele szczegółowe
Indywidualizowanie procesu
nauczania

Termin
realizacji
Analizowanie osiągnięć poszczególnych 2017-2022
uczniów pod kątem rozpoznawania ich
potrzeb edukacyjnych (diagnoza
potrzeb).
Stosowanie na zajęciach metod i form
2017-2022
uwzględniających różne uzdolnienia i
zainteresowania uczniów.
Zapewnienie potrzebującym uczniom
2017-2022
pomocy pedagoga szkolnego oraz
ZPPP, zajęć korekcyjno
-kompensacyjnych, rewalidacji, zajęć
wyrównawczych, gimnastyki
korekcyjnej.
Zadania

Stworzenie warunków
umożliwiających każdemu
uczniowi osiągnięcie sukcesu

Zorganizowanie systemu
zindywidualizowanej pomocy uczniom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Organizowanie różnorodnych działań
edukacyjnych rozwijających
umiejętności logicznego myślenia,
podejmowania decyzji, rozwiązywania
problemów.

2017-2022

Dostosowanie treści
programowych do potrzeb
uczniów i środowiska

Opracowanie przez nauczycieli treści
programowych dostosowanych do
potrzeb uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

2017-2022

Rozpoznanie potrzeb
uczniów szczególnie
uzdolnionych

Zebrania z rodzicami, propozycje
rodziców i nauczycieli, obserwacja
ucznia

2017-2022
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Motywowanie uczniów do
rozwijania zainteresowań i
uzdolnień
Promowanie osiągnięć
uczniów

Prowadzenie zajęć dodatkowych i kół
zainteresowań zgodnych z potrzebami
uczniów.

2017-2022

Zapewnienie uczniom pomocy w
przygotowaniu do konkursów,
zawodów sportowych.

2017-2022

Zwiększenie udziału uczniów w
konkursach zewnętrznych, zawodach
sportowych

2017-2022

Organizacja konkursów szkolnych.

2017-2022

Nagradzanie wkładu pracy i
zaangażowania uczniów w działalność
pozalekcyjną, charytatywną,
wolontariat- uroczyste przyznanie
szkolnych Oskarów.
Zorganizowanie wystaw prac
plastycznych. Organizacja zawodów
sportowych.

2017-2022

2017-2022

Promowanie osiągnięć szkoły podczas
imprez szkolnych, miejskich i
dzielnicowych .
Dzień Sukcesu.
Prezentacja osiągnięć uczniów i
2017-2022
nauczycieli w lokalnych mediach,
podczas zebrań z rodzicami.
Umieszczanie materiałów
2017-2022
informacyjnych na stronie internetowej
szkoły. Wydawanie gazetki szkolnej.

4. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów.

Cele szczegółowe
Poszerzenie oferty
edukacyjnej w zakresie
dydaktyki języków obcych

Zadania
Prowadzenie dodatkowych zajęć z jęz.
angielskiego i jęz. niemieckiego dla
oddziałów klas szkoły podstawowej w
ramach zajęć pozalekcyjnych oraz pracy
świetlicy szkolnej.
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Termin
realizacji
2017-2022

Stworzenie możliwości
doskonalenia umiejętności
językowych uczniów
Doposażenie pracowni
językowej

Stworzenie możliwości rozwijania
umiejętności i zainteresowań uczniów
podczas zajęć pozalekcyjnych.
Nawiązanie współpracy
międzynarodowej w ramach projektu
Erazmus..
Rozwijanie zainteresowania kulturą
innych narodów.
Konwersacje z języka niemieckiego w
Instytucie Goethego w Krakowie.

2017-2022

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
aktywizujących metod nauczania.
Wykorzystanie portali edukacyjnych do
wspomagania procesu edukacyjnego.
Gromadzenie i udostępnianie
materiałów do nauki języków obcych.

na bieżąco 20172022

2017-2022

2017-2022

5. Doskonalenie wewnętrznego systemu oceniania, który wspiera rozwój ucznia.

Cele szczegółowe
Zapoznanie społeczności
szkolnej z Zasadami
Oceniania
Wewnątrzszkolnego
Zapoznanie nauczycieli,
uczniów i rodziców z
zasadami przeprowadzania
sprawdzianu zewnętrznego

Ewaluacja
Wewnątrzszkolnego
Oceniania

Termin
realizacji
2017-2022

Zadania
Zebrania z rodzicami, lekcje przeznaczone
na omówienie Zasad Oceniania
Wewnątrzszkolnego
Udział w naradach organizowanych przez
OKE.
Szkolenia Rady Pedagogicznej.
Szkoleniowe zebranie z rodzicami klas III
oddziałów gimnazjalnych oraz klas VIII
szkoły podstawowej.
Umieszczenie materiałów informacyjnych
na stronie internetowej.
Systematyczna praca zespołu statutowego
oraz zespołów przedmiotowych

według
kalendarza OKE
2017-2022
2017-2022
2017-2022
2017-2022
2017-2022

V. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
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1. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole.
Cele szczegółowe
Wzmocnienie poczucia
identyfikacji ze szkołą

Promocja
ukierunkowana na
ucznia i rodziców

Zadania
Organizowanie „Dni
Otwartych Szkoły”.

Termin realizacji
systematycznie

Przedstawianie oferty szkoły w
przedszkolach, szkołach podstawowych

styczeń/luty

Podtrzymywanie poczucia więzi
absolwentów ze
szkołą – organizacja zajęć pozaszkolnych,
imprez sportowych, występów cheereladers. Udział w imprezach organizowanych
dla środowiska lokalnego m.in. Bieg
Uliczny „Z Siódemką na 7-kę”. Prowadzenie kronik szkolnych, tworzenie tablo absolwentów.
Organizowanie Biegu Ulicznego, zawodów sportowych, opracowanie gadżetów
promocyjnych i ulotek, Dni Otwarte, Wieczór kolęd, Gala Szkolnych Oskarów,
Dzień Samorządności, prowadzenie zajęć
sportowych dla dzieci z dzielnicy oraz ich
rodziców.
Współpraca z Radą Dzielnicy, Parafią św.
Melchiora, Radą Rodziców, Klubami
Sportowymi „Raków Częstochowa”, „Budowlani Częstochowa”, Akademią Jana
Długosza – wydział wych.fiz., Urzędem
Miasta Częstochowy, Hospicjum Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Szkolnym Związkiem Sportowym,
Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Komendą
Miejską Policji itp).
Prowadzenie strony internetowej, gazetki i
kroniki szkolnej

na bieżąco

Współpraca z zarządem klubów „Raków
Częstochowa”, „Budowlani Częstochowa”
– szkolenia rady pedagogicznej w zakresie
pracy z uczniem i rodzicem w klasie sportowej.

wrzesień
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na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

Wzmacnianie
pozytywnego wizerunku
szkoły w środowisku.

Sprawna komunikacja między dyrekcją,
radą pedagogiczną rodzicami i uczniami
– tablica informacyjna, Internet, konsultacje dla rodziców. Współpraca z Radą Rodziców – spotkania i zebrania Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły, konsultacje dotyczące działalności i funkcjonowania szkoły. Podejmowanie licznych przedsięwzięć
mających na celu integrację całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, rodziców i nauczycieli .Udział rodziców we wszystkich
najważniejszych imprezach i uroczystościach, które odbywają się w szkole lub w
innych miejscach.
Zintegrowanie rodziców – partnerów w
procesie rozwoju szkoły - wokół działań
promujących szkołę (pomoc w
organizacji imprez, sponsoring,
szkolenia dla rodziców itp).
Rodzice i nauczyciele są
współodpowiedzialni za sukces ucznia.

cały rok

Prezentacja rodzicom ciekawych zajęć
szkolnych, wystaw, występów artystycznych.

cały rok

Prowadzenie zajęć sportowych dla rodziców, m.in. Dzień Matki na sportowo, Bieg
Uliczny, zajęcia ogólnorozwojowe.

na bieżąco

Przekazywanie informacji do mediów,
portali społecznościowych
oraz na stronę internetową szkoły.

na bieżąco

Utrzymywanie ścisłej współpracy z
mediami – telewizja, radio, prasa, parafia.
Zapraszanie w/w instytucji na ważne uroczystości i przedsięwzięcia organizowane
w szkole i poza nią

na bieżąco

cały rok

Przygotowywanie na bieżąco materiałów
na bieżąco
promocyjnych (plakaty, stroje dla
uczniów, foldery, prace uczniów, wystawy, prezentacja multimedialne, banery, kalendarze z wizerunkiem uczniów).
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Organizowanie imprez i informacji o
szkole dla środowiska lokalnego.

na bieżąco

Uzyskiwanie wysokich lokat na zawodach
sportowych, konkursach itp.

na bieżąco

2. Kreowanie aspiracji edukacyjnych uczniów
Cele szczegółowe
Modyfikowanie i
wzbogacanie
oferty zajęć
dodatkowych.
Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej
wiedzy i umiejętności –
wybór dalszej
drogi edukacyjnej.

Zadania
Przygotowanie oferty zajęć dodatkowych.
Umieszczenie jej na stronie internetowej
Szkoły, przekazywanie uczniom w formie
ustnej.
Aktywna współpraca ze szkołami
ponadgimnazjalnymi w Częstochowie

Termin realizacji
cały rok

na bieżąco

Organizacja salonu edukacji.

marzec/kwiecień

Udział w targach edukacyjnych.

marzec/kwiecień

Koncepcja Pracy Szkoły będzie podlegała ewaluacji i modyfikacji w zależności od potrzeb.
Opracowali: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie

Dokument został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr ………….
z dnia 22 listopada 2017 r.

Częstochowa, dn. ………………………
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