KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Cele
Sposób realizacji
1. Osiąganie przez uczniów jak najlepszych 1. Analiza wyników matur (w tym
wyników na egzaminie maturalnym.
próbnych). Wykorzystywanie wniosków
w dalszej pracy dydaktycznej. Dobór treści
i metod
w celu wyćwiczenia zadań
sprawiających największe trudności.
2. Dbanie o efektywność nauczania.
2a)
Tworzenie
szkolnych
zestawów
programów nauczania pod kątem reformy
programowej.
Dostosowanie
ich
do
możliwości, potrzeb, aspiracji uczniów,
w tym tych o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
jak
również
do
współczesnych wymagań edukacyjnych.
2b) Posługiwanie się jasnymi, czytelnymi dla
ucznia,
rodzica,
nauczyciela
przedmiotowymi systemami nauczania.
Nagradzanie osiągnięć uczniów zarówno
tych szkolnych, jak i tych wynikających z ich
pozaszkolnej aktywności.
3.
Tworzenie
przyjaznej
atmosfery 3a) Monitorowanie (poprzez ankiety
i pozytywnych relacji wewnątrz szkoły na przeprowadzane przez Pedagoga szkolnego)
wszystkich poziomach.
poziomu adaptacji uczniów w szkole, jak
i poziomu zadowolenia z wyboru szkoły.
3b)
Organizowanie
wspólnych
okolicznościowych spotkań z udziałem
nauczycieli, młodzieży, pracowników szkoły.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia.
4a) Monitorowanie występowania nałogów.
Organizowanie zajęć, prelekcji na temat
uzależnień, w tym dla rodziców w zakresie
rozpoznawania problemów i sposobów
radzenia sobie z nimi. Współpraca
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
4b) Udział uczniów w konkursach,
projektach
o
tematyce
zdrowotnej,
organizowanie rajdów, wycieczek, zajęć
rekreacyjnych i sportowych.
4c) Staranie o poprawę warunków
uprawiania sportu w ramach zajęć
wychowania
fizycznego
i
zajęć
pozaszkolnych.

5.
Przygotowywanie
uczniów
do
samodzielności,
wdrażanie
do
systematycznej, rzetelnej pracy, twórczej
aktywności, życia we współczesnym świecie
z wykorzystaniem edukacji cyfrowej.

6. Kształcenie wartości patriotycznych,
kultywowanie tradycji szkoły, kształtowanie
postaw tolerancji.

7. Rozwijanie zainteresowań indywidualnych
uczniów i grup uczniów, odkrywanie
talentów.
8. Promowanie szkoły jako
realizowania i spełniania marzeń.

miejsca

9. Poszerzanie horyzontów kulturalnych
uczniów poprzez wykorzystywanie instytucji
kulturalnych ( kino, teatr, itp.).
10.
Organizowanie
współpracy
międzynarodowej w ramach wymiany
młodzieży.

11.
Wychowywanie
przez
patrona.
Propagowanie idei Korczakowskiej.

5a) Powierzanie uczniom samodzielnych
zadań związanych z pracą na rzecz szkoły,
środowiska lokalnego, społeczeństwa (np.
uroczystości szkolne, dekoracja szkoły,
WOŚP, PKPS, „góra grosza”).
5b) Udział młodzieży w wolontariacie,
akcjach charytatywnych organizowanych
przez instytucje pożytku publicznego (np.
świąteczne zbiórki żywności, pomoc w nauce
dzieciom w świetlicach środowiskowych).
6a) Udział uczniów w przygotowywaniu
uroczystości patriotycznych, związanych
z polską tradycją, w konkursach, projektach
historycznych, okolicznościowych.
6b) Organizowanie dni otwartych szkoły,
święta
patrona,
udział
w
targach
edukacyjnych,
wzbogacanie
strony
internetowej szkoły, face-book.
7. Proponowanie uczniom różnych form
zajęć dodatkowych rozwijających ich
zainteresowania, zdolności, umiejętności,
potrzeby związane z maturą.
8.
Organizowanie
konkursów
wewnątrzszkolnych,
zajęć,
imprez
–
promocja talentów artystycznych w szkole
i poza nią.
9. Organizowanie wyjść do kina, teatru,
muzeum,
wycieczek
przedmiotowych
zarówno na terenie miasta jak i poza nim.
10. Nawiązanie kontaktów ze szkołami
angielskimi,
niemieckimi,
francuskimi
w formie korespondencji elektronicznej,
a docelowo spotkań młodzieży, udział
w projektach wymiany.
11a) Współpraca z domami dziecka, pomocy
społecznej, świetlicami środowiskowymi.
11b) Nawiązanie współpracy ze szkołami
korczakowskimi w Europie wymiana
doświadczeń.
11c) Uczenie postaw tolerancji poprzez
przybliżanie kultury żydowskiej.

