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I.

Wstęp

1. Koncepcja pracy Zespołu Szkól Publicznych w Tarnowcu powstała w celu wytyczenia
kierunków rozwoju i działalności placówki w latach 2015 – 2018, w oparciu o analizę
mocnych i słabych stron pracy szkoły, koncepcję dyrektora kierowania szkołą oraz
oceny i analizy działalności z lat poprzednich.
2. Koncepcja jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w dokumentach szkolnych,
takich jak:
 Statut szkoły,
 Program wychowawczy,
 Program profilaktyki,
 Plan doskonalenia nauczycieli,
 Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,
 Plan pracy szkoły na rok szkolny.
3.





Sposób upublicznienia koncepcji pracy szkoły:
zamieszczenie na stronie internetowej szkoły,
udostępnienie w pokoju nauczycielskim i bibliotece szkolnej,
zapoznanie społeczności szkolnej podczas zajęć wychowawczych,
zapoznanie rodziców podczas zebrań.

4. Koncepcja jest dokumentem otwartym. Jej modyfikacja dokonywana jest na
podstawie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, opinii nauczycieli,
uczniów i rodziców, zebrań Rady Pedagogicznej, wyników ewaluacji wewnętrznej.

II.

Informacje o szkole

Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu tworzą Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana
Tarnowskiego (11 oddziałów) i Publiczne Gimnazjum nr 2 (7 oddziałów). Szkoła posiada
certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła
promująca bezpieczeństwo”, „Szkoła odkrywców talentów”, certyfikat „Civis et Patria”.
Społeczność szkolna realizuje wiele projektów i przedsięwzięć edukacyjnych, m. in. z zakresu
edukacji regionalnej, europejskiej i zdrowotnej. Uczniowie gimnazjum wielokrotnie uzyskali
tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty m.in. z matematyki, historii, języka angielskiego,
matematyki, fizyki i chemii oraz z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w szkole
podstawowej. W Zespole działa zespół wokalno – instrumentalny „Remedium”, który osiąga
sukcesy na szczeblu gminy, powiatu i województwa.
Uczniowie Zespołu corocznie uzyskują wysokie wyniki sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego, a gimnazjum na podstawie wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej zaliczane
jest do elitarnego grona małopolskich szkół sukcesu.
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Kadrę pedagogiczną stanowi 40 nauczycieli, z których zdecydowana większość
posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Grono pedagogiczne tutejszej szkoły posiada
odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie, potrafi stosować aktywne metody nauczania
i wspólnie realizować wytyczone cele poprzez umiejętne planowanie, organizowanie
i monitorowanie działań wynikających z priorytetów planu pracy i specyfiki szkoły.
Bazę szkoły stanowi 18 sal lekcyjnych, pracownia językowa, pracownia
komputerowa. Szkoła posiada bibliotekę, świetlicę, boisko sportowe i kort tenisowy.
Ważną zmianą w pracy szkoły jest wprowadzenie dziennika elektronicznego we wszystkich
klasach, stąd koniecznym było wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych w zestawy
komputerowe pozyskane od sponsorów.
Szkoła oferuje uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone są liczne zajęcia
pozalekcyjne zarówno dla uczniów mających trudności w nauce (zdw, korekcyjno –
kompensacyjne, logopedyczne), ale także dla uczniów zdolnych, rozwijających swoje
zainteresowania i zdolności (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zespół Remedium, Klub
Wolontariusza, Klub Historyka, koło europejskie, zajęcia sportowe). W szkole działa także
Świetlica Profilaktyczna, dwa Uczniowskie Kluby Sportowe, szkółka piłkarska, prowadzone
są zajęcia z szermierki. W szkole realizowane są dwie innowacje pedagogiczne: „Z kulturą za
pan brat”, i „Multimedialne nauczanie historii”.
Szkoła współpracuje z samorządem gminnym i lokalnym, środowiskiem lokalnym,
mieszkańcami Tarnowca, Parafią w Tarnowcu, Radą Rodziców, Klubem Seniora, Biblioteką
Publiczną, Radą Sołecką, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Animacji
Kulturalnej i wieloma instytucjami wspierającymi proces nauczania i wychowania.

III.

Priorytety szkoły. Dziesięć kroków do sukcesu .

1. Uczymy efektywnie, interdyscyplinarnie, multimedialnie, aktywizująco, innowacyjnie
i zespołowo.
2. Kształcimy wartości patriotyczne, chrześcijańskie i etyczne, integrujemy kształcenie
i wychowanie.
3. Tworzymy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.
4. Rozwijamy kompetencje kluczowe, informacyjne, komunikacyjne, językowe
i społeczne.
5. Tworzymy przyjazną atmosferę oraz bezpieczne warunki nauki i pracy.
6. Odkrywamy i rozwijamy talenty oraz zainteresowania uczniów.
7. Przygotowujemy do przyszłości, dalszego kształcenia i potrzeb rynku pracy.
8. Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, budujemy wspólnotę szkolną.
9. Promujemy szkołę, jako miejsce spełniania marzeń oraz wdrażania do samodzielności,
samorealizacji i aktywności w społeczeństwie.
10. Propagujemy zdrowy styl życia i wprowadzamy w świat kultury.
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IV.

WIZJA NASZEJ SZKOŁY

Jesteśmy szkołą efektywną, wymagającą i bezpieczną. Nasze działania, oparte na partnerstwie
i współdziałaniu nauczycieli, uczniów oraz rodziców w duchu wzajemnego szacunku,
zrozumienia i tolerancji, umożliwiają wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów, zgodnie
z potrzebami wieku i środowiska.
 Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiedzy
i umiejętności w procesie wielowymiarowego kształcenia.
 Cieszymy się zaufaniem uczniów i ich rodziców, dbając o bezpieczne warunki nauki
i zabawy oraz kształtując postawy prozdrowotne.
 Dążymy do rzetelnego przygotowania uczniów do dalszego kształcenia i życia we
współczesnym, zmieniającym się świecie.
 Przygotowujemy uczniów do pełnienia roli świadomego obywatela Polski, Europy
i świata, w oparciu o wartości rodzinne i patriotyczne.
 Pragniemy, aby nasza szkoła była placówką cenioną, uznaną i wspieraną przez
środowisko lokalne, a nauczyciele i pracownicy szkoły mieli satysfakcję
z wykonywanej pracy.

V.

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjnej, gotowych do
wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość, postępujących zgodnie z uniwersalnymi
wartościami etycznymi.
Realizujemy naszą misję:
 zaspokajając różnorodne potrzeby uczniów: poznania, bezpieczeństwa, przyjaźni,
uznania i samorealizacji;
 zapewniając równość szans wszystkim uczniom;
 respektując prawa i potrzeby uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli;
 motywując do wszechstronnego rozwoju poprzez organizację zajęć lekcyjnych,
naukę języków obcych, stosowanie nowoczesnych metod nauczania;
 tworząc przyjazny wszystkim klimat zaufania, współpracy, szacunku
i współodpowiedzialności;
 kształtując postawy tolerancji, odpowiedzialności, wrażliwości, prawości oraz
patriotyzmu i poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, Europy
i świata.
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VI.

Cele działalności szkoły.

Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich
i republikańskich zgodnych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, uznając prawa człowieka
za podstawę uniwersalnych wartości humanistycznych. Działania szkoły są oparte na
partnerstwie i współpracy: rodziców, uczniów, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.
Podejmujemy różnorodne działania w celu zapewnienia każdemu uczniowi wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju zgodnie z jego możliwościami, potrzebami i oczekiwaniami.
Tworzymy warunki do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, systematycznie podnosimy
jakość kształcenia z uwzględnianiem holistycznych i aktywizujących metod oraz form
nauczania, zgodnie z potrzebami wieku i środowiska, z którego wywodzą się uczniowie.
Systematycznie modyfikujemy ofertę edukacyjną i wychowawczą naszej szkoły
z uwzględnieniem nowatorskich metod nauczania, promowania osiągnięć naszych uczniów
z wykorzystaniem mediów. Dbamy o rozwój samorządności wśród dzieci i młodzieży.
Inicjujemy i kreujemy integrację międzypokoleniową . Prowadzimy szeroko zakrojoną
działalność w zakresie przeciwdziałania agresji, uzależnień, cyberprzemocy i wykluczeniu
społecznemu. Promujemy innowacyjne działania nauczycieli odpowiadające na
zapotrzebowania nowoczesnego rynku pracy. Preferujemy wśród wszystkich pracowników
i klientów szkoły etos pracy: przestrzeganie prawa, solidne wypełnianie obowiązków,
punktualność, rzetelność oraz zaangażowanie społeczne w czasie pozalekcyjnym. Dbamy
o stałe podnoszenie kompetencji zawodowych wszystkich pracowników naszej placówki.
Systematycznie doposażamy bazę dydaktyczną z uwzględnieniem tablic multimedialnych
i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, tworząc warunki do wszechstronnego rozwoju
uczniów, dostosowanego do potrzeb współczesnego rynku pracy. Modyfikujemy
i rozszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych odpowiadających potrzebom uczniów i rodziców.
Systematycznie podnosimy jakość kształcenia poprzez analizę zewnętrznych sprawdzianów
i egzaminów gimnazjalnych, stosowanie wewnętrznych form ewaluacji uczniów oraz
stosowanie efektywnych form i metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
Aktywnie poszukujemy partnerów wspomagających szkołę w procesie nauczania
i wychowania uczniów, uczestnicząc w grantach, projektach, zajęciach terenowych , akcjach
obywatelskich, patriotycznych i charytatywnych. W ofercie wychowawczej uwzględniamy
kształtowanie edukacji prozdrowotnej, promujemy aktywny i zdrowy styl życia oraz
proekologiczne zachowania w codziennym życiu ucznia i jego rodziny. Kształcimy uczniów
świadomych wyzwań współczesnego rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej
z uwzględnieniem skutecznego nauczania języków obcych i posługiwania się technologiami
informatycznymi. Prowadzimy zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego kształtując ucznia
kreatywnego i przedsiębiorczego w zmieniającym się rynku pracy. Wychowujemy dzieci
i młodzież, która zna i umie korzystać z demokratycznych procedur obywatelskich
Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Czuje więź patriotyczną z Wielką i Małą
Ojczyzną znając jej historię, tradycję i kulturę. Zna wartości republikańskie państwa prawa
i humanistyczne wartości Unii Europejskiej, szanujące prawa człowieka, zasady tolerancji
i państwa prawa. Kształtujemy obywatela potrafiącego korzystać z procedur
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demokratycznych i aktywnie włączającego się w rozwiązywanie potrzeb środowiska
lokalnego, podejmującego samodzielne działania obywatelskie, charytatywne, proekologiczne
i społeczne. Dbamy o umacnianie więzów wielopokoleniowych i rodzinnych wśród dzieci,
ich rodziców oraz dziadków, poprzez projekty edukacyjne i projekty działania
z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych. Kreujemy wśród uczniów postawę
odpowiedzialności za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w rodzinie i środowisku
lokalnym. Systematycznie diagnozujemy bieżące problemy wychowawcze poprzez włączanie
w ich rozwiązanie instytucji wspomagających pracę szkoły, specjalistów, rodziców i samych
uczniów. Jesteśmy placówką będącą miejscem równoprawnego dialogu pomiędzy rodzicami,
uczniami, seniorami , nauczycielami, wspólnotami wyznaniowymi i samorządem lokalnym.
Otwartą na diagnozowanie i wspólne rozwiązywanie problemów oraz promowanie sukcesów
wszystkich klientów naszej szkoły na forum publicznym. Akceptujemy i dbamy o optymalny
rozwój każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości intelektualnych, zdrowotnych
i fizycznych. Opracowujemy indywidualne formy pracy z uczniem zdolnym i mającym
trudności w nauce i wychowaniu. Nie wykluczamy uczniów niedostosowanych społecznie
i chorych, tworząc im warunki do terapii i optymalnego rozwoju zgodnego z ich
indywidualnymi możliwościami. Angażujemy się w organizowanie pomocy materialnej dla
rodzin w trudnej sytuacji finansowej, podejmujemy wszystkie działania przeciwdziałające
wykluczeniu społecznemu dziecka i jego rodziny. Jesteśmy otwarci na współpracę
międzynarodową i dialog wielokulturowy. Preferujemy wysoką jakość nauczania,
zróżnicowaną ofertę edukacyjną, multimedialne środki dydaktyczne, innowacje
pedagogiczne, skuteczne nauczanie języków obcych. Tworzymy warunki do
konstruktywnego dialogu, zaufania, współpracy, szacunku i współodpowiedzialności wśród
wszystkich uczestników życia szkoły. Kształtujemy postawy chrześcijańskiej oraz
republikańskiej tolerancji, odpowiedzialności , wrażliwości oraz narodowego i europejskiego
patriotyzmu w poczuciu przynależności do społeczności lokalnej, narodowej i europejskiej.

VII.

Katalog pożądanych postaw ucznia Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu:

1. Dbamy o piękno mowy ojczystej.
2. Dbamy o dobre imię szkoły.
3. Szanujemy siebie nawzajem.
4. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych.
5. Nasza kultura osobista jest na wysokim poziomie.
6. Dbamy o zdrowie i środowisko naturalne.
7. Jesteśmy patriotami – znamy nasz kraj i Małą Ojczyznę.
8. Wykorzystujemy możliwości jakie oferuje nam szkoła.
9. Jesteśmy tolerancyjni, prawdomówni, asertywni, otwarci, kreatywni i odpowiedzialni.
10. Rozwijamy się intelektualnie i duchowo.
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VIII. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Cele
1. Dbanie o efektywność
nauczania











2. Osiąganie przez
uczniów
jak
najlepszych
wyników w nauce







Sposoby realizacji
Dostosowanie szkolnych zestawów programów
nauczania do możliwości, potrzeb i aspiracji
uczniów; uwzględnienie metod i form pracy
z uczniem zdolnym oraz ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi- indywidualizacja pracy
w czasie zajęć edukacyjnych.
Wykorzystanie
techniki
komputerowej
i multimediów w nauczaniu.
Stosowanie nowoczesnych metod nauczania
umożliwiających
osiągnięcie
kompetencji
kluczowych.
Posługiwanie się jasnymi, czytelnymi dla ucznia
i rodzica przedmiotowymi systemami oceniania.
Nagradzanie osiągnięć uczniów, zarówno tych
szkolnych, jak i tych wynikających z ich
pozaszkolnej aktywności.
Monitorowanie osiągnięć uczniów poprzez
konkursy i projekty szkolne.
Organizowanie próbnych sprawdzianów oraz
próbnych egzaminów gimnazjalnych – analiza
wyników
w
zespołach
przedmiotowych.
Wykorzystanie wniosków w dalszej pracy
dydaktycznej, dobór treści i metod w celu
wyćwiczenia zadań sprawiających największe
trudności we wszystkich trzech etapach
edukacyjnych.
Szczegółowa analiza wyników egzaminów
zewnętrznych – sprawdzianu po I etapie
edukacyjnym, po Szkole Podstawowej oraz
egzaminów gimnazjalnych. Wykorzystanie analiz
przez zespoły przedmiotowe do modyfikacji
planów wynikowych nauczycieli, przygotowanych
oddzielnie w każdym roku szkolnym.
Podnoszenie poziomu nauczania – badanie
wyników
nauczania
z
zastosowaniem
standaryzowanych testów, opracowywanie testów
diagnozujących przez zespoły przedmiotowe.
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3. Tworzenie przyjemnej
atmosfery i pozytywnych
relacji w szkole.












Uwzględnienie wniosków wynikających z analizy
zewnętrznych form ewaluacji do tworzenia
szczegółowych planów wynikowych – nauczyciele
wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych,
planów rocznej pracy zespołów przedmiotowych
i planu Pracy Szkoły na każdy rok pracy.
Stosowanie
aktywizujących
metod
pracy
z wykorzystaniem
multimedialnych
pomocy
dydaktycznych.
Ścisła korelacja działań nauczycieli wszystkich
etapu edukacyjnych w zakresie – co uczeń
powinien wiedzieć i umieć po każdym etapie
kształcenia i jakie są wymogi programowe
i standardy edukacyjne etapu, który uczeń kończy,
podstawy programowe i standardy edukacyjne
etapu, do jakiego uczeń przechodzi.
Podejmowanie działań służących integracji
uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników
szkoły: Święto Szkoły, Dzień Rodziny, Szkolne
Spotkania Opłatkowe, Wieczór Kolęd, Koncerty
Charytatywne, Dzień Europejski, Pierwszy Dzień
Wiosny, Gimbal, uroczyste zakończenie edukacji
w klasach I – III (edukacja wczesnoszkolna),
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, ślubowanie
uczniów klas I Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
oraz dyskoteki organizowane przez Samorząd
Uczniowski, okolicznościowe apele, finały
projektów gimnazjalnych, wieczornice, wycieczki
i wyjazdowe szkolenia.
Monitorowanie poziomu adaptacji uczniów
w szkole we wszystkich etapach edukacyjnych.
Otoczenie
szczególną
opieką
uczniów
rozpoczynających naukę w pierwszej klasie Szkoły
Podstawowej i w pierwszej klasie Gimnazjum.
Aktywizacja działań integrujących uczniów
różnych etapów edukacyjnych i podnoszenie form
współpracy uczniów w różnym wieku.
Podejmowanie
działań
zapobiegających
wykluczeniu społecznemu.
Tworzenie wraz z uczniami ceremoniału i tradycji
szkolnej.
Promocja sylwetki patrona szkoły – hetmana Jana
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4. Rozwijanie
zainteresowań
indywidualnych,
odkrywanie talentów.








Tarnowskiego, prace nad nadaniem imienia
Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Tarnowcu.
Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych, akcjach projektach edukacyjnych
i projektach działania oferowanych przez szkołę
dla wszystkich III etapów edukacyjnych.
Promocja
wśród
rodziców
oferty
zajęć
edukacyjnych,
pozalekcyjnych,
form
przygotowania do sprawdzianów oraz egzaminu
gimnazjalnego oraz dla uczniów zdolnych
i posiadających trudności edukacyjne w ZSP
w Tarnowcu.
Systematyczne zapoznawanie uczniów i rodziców
z wynikami sprawdzianów i egzaminów oraz
wnioskami, jakie wynikają po analizie tych
wyników do dalszej pracy, podnoszącej jakość
kształcenia uczniów we wszystkich etapach
edukacyjnych.
Tworzenie przez zespoły przedmiotowe informacji
na temat mocnych i słabych stron związanych
z realizacją podstaw programowych i standardów
egzaminacyjnych na poziomie wszystkich trzech
etapów nauczania.
Aktywne włączenie rodziców do tworzenia planów
wychowawczych, oferty zajęć pozalekcyjnych,
udziału w uroczystościach szkolnych, projektach
edukacyjnych i projektach działania.
Ścisła korelacja nauczycieli, rodziców i uczniów
w akcjach promujących osiągnięcia uczniów
i ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Publicznych
w Tarnowcu na poziomie każdego etapu
edukacyjnego.
Proponowanie uczniom różnych form zajęć
dodatkowych i pozalekcyjnych rozwijających ich
zainteresowania, zdolności i umiejętności.
Tworzenie oferty tych zajęć dla uczniów zdolnych,
jak i mających trudności edukacyjne.
Stałe informowanie rodziców o zajęciach
pozalekcyjnych odbywających się w szkole oraz
ich modyfikacja , uwzględniająca zmieniające się
potrzeby ucznia i rodziców.
Informowanie o formach opieki nad dzieckiem,
z których mogą w naszej szkole korzystać rodzice
10





5. Promowanie szkoły jako
miejsca
realizowania
i spełniania marzeń.



















– również w dniach wolnych od zajęć
dydaktycznych.
Prezentacja osiągnięć i wytworów uczniowskich
w czasie prezentacji, publicznych występów
tj. wystawy plastyczne, przedstawienia, jasełka,
misteria.
Organizacja akcji patriotycznych, obywatelskich,
charytatywnych , ekologicznych, promujących
prozdrowotny i aktywny styl życia, promujących
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
publicznych oraz projektów edukacyjnych
i projektów działania we wszystkich trzech etapach
edukacyjnych.
Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych,
zajęć, imprez integrujących uczniów wszystkich
etapów edukacyjnych oraz środowisko lokalne.
Upowszechnianie informacji o podejmowanych
działaniach i osiągnięciach na stronie internetowej
szkoły, tablicach informacyjnych i w lokalnych
mediach.
Organizowanie zielonych szkół, wycieczek
krajoznawczych i przedmiotowych oraz innowacji
pedagogicznych
Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi
formami kultury: teatr, kino, opera, balet, muzeum
– wdrażanie innowacji pedagogicznych.
Nawiązanie współpracy z innymi szkołami
w Polsce w celu wymiany doświadczeń.
Informowanie środowiska lokalnego o sukcesach
naszych uczniów, rodziców i nauczycieli przez
wykorzystanie akcji promujących szkołę, internetu
i lokalnych mediów.
Promowanie absolwentów, którzy osiągnęli sukces
i włączenie ich do poszerzania oferty naszej
szkoły.
Promowanie szkoły jako miejsca dialogu
międzypokoleniowego:
dzieci,
młodzieży,
rodziców, nauczycieli i seniorów.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
zagrożonych uczniów i ich rodzin.
Natychmiastowe uwzględnianie w planach pracy
nauczycieli i szkoły postulatów uczniów
i rodziców, służących do podnoszenia oferty
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6. Propagowanie zdrowego
stylu życia.






7. Wdrażanie uczniów do
samodzielności
i aktywności
w
społeczeństwie.











8. Bezpieczeństwo uczniów
w szkole






edukacyjnej i jakości pracy naszej SZKOŁY.
Nawiązywanie bieżącej współpracy z wszystkimi
osobami i instytucjami, udzielającymi pomocy
uczniom, nauczycielom i rodzicom w procesie
nauczania i wychowania.
Organizowanie zajęć, prelekcji na temat uzależnień
dla uczniów i rodziców.
Udział uczniów w konkursach i projektach
o tematyce zdrowotnej.
Organizowanie rajdów, zajęć rekreacyjnych
i sportowych.
Dni aktywności ruchowej – Tydzień Dyscyplin
Sportowych, Tydzień Zdrowego Odżywiania .
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych
przez instytucje pożytku publicznego.
Udział w akcjach ekologicznych – Zbieranie
butelek PET, puszek aluminiowych, baterii;
propagowanie segregowania odpadów, akcje
„Sprzątanie świata”.
Powierzanie uczniom zadań związanych z pracą na
rzecz szkoły, środowiska lokalnego, społeczeństwa
np. uroczystości szkolne, dekoracja szkoły,
redagowanie strony internetowej szkoły.
Aktywne uczestnictwo w realizacji wychowania
patriotycznego i obywatelskiego.
Organizacja zajęć z zakresu preorientacji
zawodowej, zwłaszcza wśród uczniów Gimnazjum.
Integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym.
Organizacja projektów edukacyjnych i projektów
działania, aktywizacja działań Samorządów
Uczniowskich, kół zainteresowań i organizacji
uczniowskich działających we wszystkich etapach
edukacyjnych.
Planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP.
Przeprowadzanie próbnej ewakuacji. Współpraca
ze służbą zdrowia i pielęgniarką szkolną –
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, współpraca
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
Organizacja warsztatów dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.
Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego
uczniów, jako forma zapobiegania agresji –
dyskoteki, zabawy, pikniki; integrowanie rodziców
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9. Kształcenie
wartości
patriotycznych i postaw
tolerancji.












IX.

wokół tych działań.
Udział uczniów w przygotowaniu uroczystości
patriotycznych związanych z polską tradycją,
w konkursach i projektach historycznych.
Uczenie postaw tolerancji poprzez przybliżanie
innych kultur mniejszości narodowych i etnicznych
w tym kultury romskiej i żydowskiej.
Budzenie szacunku dla polskiej i europejskiej
tożsamości narodowej i kulturowej oraz
republikańskich i humanistycznych wartości Unii
Europejskiej.
Tworzenie możliwości prezentowania przez
uczniów aktywnie uczestniczących w życiu
religijnym parafii katolickich i uczących się w
naszej
szkole
humanistycznych
wartości
chrześcijańskich,
będących
fundamentami
narodowości polskiej i tożsamości europejskiej.
Uszanowanie światopoglądu każdej rodziny
i ucznia.
Organizowanie dni otwartych szkoły, święta
patrona.

Sylwetka absolwenta szkoły :

1. Absolwent II etapu edukacyjnego to uczeń, który:










jest samodzielny, zaradny, zaangażowany w życie klasy i szkoły, rozumie potrzebę
uczenia się i poszerzania wiedzy, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
w rozwijaniu zainteresowań,
potrafi zaprezentować efekty pracy indywidualnej i grupowej,
zna i stosuje formy grzecznościowe w szkole i w środowisku,
zna swoje prawa i w kulturalny sposób potrafi upomnieć się o ich przestrzeganie,
szanuje symbole narodowe i religijne, jest tolerancyjny wobec innych kultur, zna
ważne rocznice i święta państwowe, rozumie tradycje szkolne,
jest aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnej, narodowej i Unii
Europejskiej na miarę swych ambicji i możliwości,
na miarę własnych możliwości w sposób komunikatywny posługuje się językiem
obcym, przy biegłym posługiwaniu się językiem polskim, jako językiem narodowym,
zna historię państwa polskiego i Europy, która otwiera go na postawę nowoczesnego
patriotyzmu i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
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zna podstawowe normy prawne obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej, jest
świadomy konsekwencji, jakie grożą za jego nieprzestrzeganie osobom nieletnim
i dorosłym,
zna zasady tolerancji religijnej, społecznej i potrafi aktywnie przeciwdziałać
wykluczeniu społecznemu na miarę swych możliwości,
jest aktywnie zaangażowany w życie swojej „Małej Ojczyzny” i społeczności lokalnej,
w której mieszka,
szanuje rodziców, dziadków, starszych oraz osoby o odmiennych przekonaniach,
jest otwarty na dialog wielokulturowy z poszanowaniem własnej tożsamości
i przygotowany do podejmowania pracy i życia w globalnym i informatycznym
społeczeństwie,
korzysta z technik komputerowych – wie , czym jest wykluczenie cyfrowe i w sposób
stały podnosi swoje kompetencje informatyczne,
dba o zdrowie i higienę, stosuje zasadę zdrowego trybu życia,
dba o środowisko naturalne,
przestrzega podstawowych zasad ruchu drogowego,
zna zasady udzielania pierwszej pomocy i telefony alarmowe,
aktywnie kreuje swą dalszą edukację na wyższym poziomie z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb rynku pracy: polskiego, europejskiego oraz globalnego,
czuje związek emocjonalny ze społecznością lokalną, Ojczyzną i Unią Europejską,
jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, wie jakie osoby i instytucje mogą
udzielić mu wsparcia na każdym etapie życia.

2. Absolwent III etapu edukacyjnego to uczeń, który:











jest samodzielny, kreatywny, umiejący współpracować w grupie,
aktywnie uczestniczący w życiu szkoły i współpracujący z uczniami wyższych etapów
edukacyjnych,
promujący własne środowisko rodzinne i lokalne na forum szkoły, zgłaszający własne
inicjatywy oraz sposoby ich realizacji, umiejący artykułować problemy i poszukiwać
partnerów oraz metod ich rozwiązania,
określa swe zainteresowania, które kreatywnie potrafi rozwijać zgodnie ze swoim
etapem edukacyjnym , własnymi potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami,
aktywnie planuje swoje działania w kontekście podejmowania nauki na wyższym
etapie edukacyjnym i przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej,
odróżnia dobro od zła i potrafi w życiu codziennym na terenie szkoły, rodziny
i państwa zachowywać normy prawne, uniwersalne, humanistyczne oraz wartości
etyczne,
zna i szanuje polską i europejską tożsamość narodową i kulturową oraz zasady
tolerancyjnego dialogu wielokulturowego we współczesnej Europie,
umie korzystać z dóbr kultury,
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jest świadomy zagrożeń współczesnego świata i adekwatnie do wieku potrafi je
diagnozować, informować o nich nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły oraz
świadomie uczestniczy w sposobach ich ograniczania i rozwiązywania,
świadomie bierze udział w życiu szkoły: świętach, uroczystościach, akcjach
patriotycznych, obywatelskich, społecznych, charytatywnych, ekologicznych,
promujących prozdrowotny i bezpieczny styl życia,
świadomie kształtuje zachowania prozdrowotne, zna bezpieczne sposoby korzystania
z komunikacji i poruszania się po drogach publicznych,
jest empatyczny, ale jednocześnie asertywny w życiu społeczności szkolnej
i środowiskowej,
zna i stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe i zasady kultury w życiu
codziennym, jest kulturalny, taktowny,
okazuje szacunek polskim symbolom narodowym, symbolom religijnym, osobom
niepełnosprawnym, starszym i słabszym, szanuje innych,
w miarę możliwości bierze udział w samopomocy koleżeńskiej, pomocy
charytatywnej, akcjach i projektach patriotycznych, ekologicznych, obywatelskich,
promujących bezpieczeństwo w szkole, na drogach, cyberprzestrzeni,
zna i stosuje zasady tolerancji wobec stylu życia i poglądów innych osób przy
zachowaniu własnych przekonań, które muszą być szanowane przez inne osoby,
zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw, w drodze do szkoły,
zna i stosuje nawyki związane z prozdrowotnym, aktywnym i ekologicznym stylem
życia,
dba o środowisko przyrodnicze i jest świadomy na czym polega ekologiczny,
prozdrowotny oraz aktywny styl życia, adekwatny do wieku rozwojowego człowieka.
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