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Podstawaprawna:

Ustawazdnia14grudnia2016r.-Prawooświatowe(Dz.U.z2017r.poz.59)–art.70

ust.1pkt1,art.80ust.2pkt4,art.82ust.2

Rozporządzenie Ministra EdukacjiNarodowejz 11 sierpnia 2017r.w sprawie

wymagańwobecszkółiplacówek(DZ.U.z2017r.poz.1611).

Dokumentywewnątrzszkolne– program wychowawczo-profilaktycznyszkoły,plan

nadzorupedagogicznego,program rozwojuszkoły.

Misjaiwizjaszkoły

Misją szkołyjestkształcenieiwychowaniew duchu wartościipoczuciu

odpowiedzialności,miłoścido ojczyznyorazposzanowania drugiego człowieka.

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze

intelektualnym,psychicznym ispołecznym,zapewnia pomoc psychologiczną i

pedagogiczną.

Misjąszkołyjestuczeniewzajemnegoszacunkuiuczciwościjakopostawy

życiaw społeczeństwieiw państwie,w duchuprzekazudziedzictwakulturowegoi

kształtowaniapostawpatriotycznych,atakżebudowaniepozytywnegoobrazuszkoły

poprzezkultywowanieitworzenietradycji.

Nasza szkoła kładzie szczególny nacisk na kultywowanie pamięci o

Powstańcach Wielkopolskich,którzysą naszym Patronem.W szkole rozwijamy

uczniównietylkointelektualnie,aleisportowo.Jesteśmyszkołą,wktórejsport,ruch

iaktywnośćfizycznajestintegralnączęściąedukacji.Tworzymyklasyo profilu

sportowym,aby umożliwić uczniom szczególnie sprawnym fizycznie realizację

swoichsportowychmarzeń.

Od najmłodszych klas umożliwiamyuczniom poznawanie świata poprzez

eksperymenty.

W naszejszkole szczególną opieką otaczamy uczniów o szczególnych

potrzebachedukacyjnych.Organizujemyim pomocpsychologiczno–pedagogicznąi

terapeutyczną.



Jesteśmyszkołąbezpieczną,nowoczesnąiprzyjazną.Pracujemy,jakozespół,

szanując iwspierając się nawzajem.Uczymy kreatywności,z jednoczesnym

naciskiem naodpowiedzialnośćzawłasnedecyzje.Jesteśmyotwarcinaświati

zmiany w nim zachodzące,chętnido czerpania z jego dorobku naukowego i

kulturowego.

KadraSzkoły

W szkolepracujewykwalifikowanakadra,którazapewniawysokipoziom pracy

dydaktycznej,wychowawczejiopiekuńczej.Oprócznauczycielidydaktyków szkoła

zatrudnia logopedę ipedagoga.Rozwójzawodowynauczycielizwiązanyjestz

jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele

uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego izdobywają kolejne

stopnieawansuzawodowego.Realizująróżneprojekty,programyedukacyjne.

Celeszkoły

ObszarI

Efektydziałalnościdydaktycznej,wychowawczejiopiekuńczejorazinnejdziałalności

statutowejszkoły

I. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów

edukacyjnych

1) współpraca nauczycieliw planowaniu,organizowaniu,realizowaniu i

modyfikowaniu procesów edukacyjnych w zespołach oddziałowych i

przedmiotowych.

2) Wprowadzanie, w wyniku ustaleń między nauczycielami, zmian

dotyczącychprzebieguprocesów edukacyjnychw zakresieplanowania,

organizacji,realizacji,analizyidoskonalenia.

3) Współpraca nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów,

doskonaleniametodiform pracy.

4) Wzajemnapomocnauczycieliwzakresieewaluacjiidoskonaleniawłasnej

pracy.



II. Szkoła organizuje procesy edukacyjne uwzględniając wnioskiianalizy

wyników sprawdzianuorazinnychbadańzewnętrznychiwewnętrznych(od

roku,wktórym klasaVIIInapiszesprawdzian)

1)Systematycznebadanieprzyrostuwiedzyiumiejętnościuczniów

2)Analizowaniewyników kształceniaiwdrażaniawniosków irekomendacji

wynikającychzanalizy

3)Przeprowadzenie corocznejanalizyiinterpretacjiwyników egzaminów

zewnętrznych iw jejkontekście planowanie irealizowanie procesu

dydaktycznego,wtym badańosiągnięćuczniowskich

4)Wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych iprowadzenie badań

wewnętrznychzgodniezpotrzebamiszkoły

ObszarII

Procesyzachodzącewszkole

I. Szkołarealizujekoncepcjępracyukierunkowanąnarozwójuczniów

1) OpracowanieiprzyjęcienazebraniuRadyPedagogicznejKoncepcjiPracy

Szkoły.

2)Wdrażanie KoncepcjiPracySzkoływ formie rocznych planów pracy

szkoły.

3)ZapoznanierodzicówiuczniówzgłównymizałożeniamiKoncepcjiPracy

Szkoły.

4)Systematyczne monitorowanie i okresowe analizowanie efektów

realizowanychzadańzawartychwrocznychplanachpracyszkoły.

5)Wzbogacanieofertyedukacyjnejszkołyozadaniawynikającezkierunków

politykioświatowejpaństwa.

6)Ocenazakresuiefektów zrealizowanychzadańzrocznegoplanupracy

szkoły na koniec roku szkolnego i wykorzystanie wniosków do

modyfikacjiKoncepcjiPracySzkoły.



7)Rozpoznawanie potrzeb ioczekiwań rodziców,uczniów inauczycieli

wzakresierealizowanychstrategicznychcelówszkoły.

8)Doskonalenie oceny uzyskanych efektów realizowanych zadań

izaprojektowanienowegodokumentuwykorzystującegownioskizoceny.

I. Procesyedukacyjnesą zorganizowanew sposób sprzyjającyuczeniu się,

zgodnie zwiadomościamiiumiejętnościamiokreślonymiwpodstawie

programowej

1)Stosowanienowatorskichrozwiązańsłużącychrozwojowiuczniów.

2)Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się iwspieranie ich w

trudnychsytuacjach.

3)Zapoznanie uczniów irodziców z celamiuczenia się,wymaganiami

edukacyjnymi.

4)Stosowanie różnych metod pracydostosowanych do potrzeb ucznia,

grupyioddziału.

5)Systematyczneinformowanieuczniówirodzicówopostępachwnauce.

6)Realizowanie podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć

uczniówzpoprzedniegoetapuedukacyjnego.

7)Monitorowanieianalizowanieosiągnięćuczniów zuwzględnieniem ich

możliwościrozwojowych,formułowanie iwdrażanie wniosków z tych

analiz.

II. Szkoławspomagarozwójuczniów zuwzględnieniem ichindywidualnej

sytuacji

1)Rozpoznawaniemożliwościpsychofizycznychipotrzebrozwojowychoraz

sytuacjispołecznejkażdegoucznia.

2)Organizowanie dla uczniów wymagających pomocypsychologiczno –

pedagogicznej,zajęćdydaktyczno–wyrównawczychispecjalistycznych.

3)Prowadzeniedziałańuwzględniającychindywidualizacjęprocesuedukacji.

4)Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia



odpowiedniodorozpoznanychpotrzebuczniów.

5)Współpracyszkołyzporadniąpsychologiczno– pedagogicznąiinnymi

podmiotamiświadczącymiporadnictwoipomocuczniom,zgodniezich

potrzebamiisytuacjąspołeczną.

III. Szkołakształcipostawyprozdrowotneorazpostawyzgodneznormami

społecznymi

1)Udziałdzieciw programachpromującychzdrowie,konkursach,akcjach

szkolnych.

2)Umożliwianieuczniom kontaktuzróżnymiformamikultury,np.kino,teatr,

muzeum

3)Współdziałaniezinstytucjamiiorganizacjamipropagującymidziałalność

społecznąicharytatywną.

ObszarIII

Funkcjonowanieszkoływśrodowiskulokalnym

I. Szkołajestintegralnym elementem środowiska,wktórym działa.

1)Uwzględnianiewdziałaniachszkołymożliwościipotrzebśrodowiska.

2)Prezentowanieiupowszechnianieinformacjioofercieedukacyjnejoraz

podejmowanychdziałaniachiosiągnięciach.

3)Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego

rozwoju.

4)Współpraca szkoły z instytucjamio organizacjamidziałającymiw

środowiskulokalnym wcelurozwojuuczniów.

II. Rodzicesąpartneramiszkoły

1)Realizowanieinicjatywrodzicównarzeczrozwojuucznióworazszkoły.

2)Współdecydowanierodzicówwsprawachszkoły.



3)Pozyskiwanieiwykorzystywanieopiniirodzicównatematpracyszkoły.

III. Uczniowiesąaktywni

1)Inicjowanieirealizowanieprzezuczniów różnorodnychdziałańnarzecz

własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz

angażowaniewnieinnychosób.

2)Współpraca uczniów w realizacjiprzedsięwzięć będących wynikiem

działańsamorząduuczniowskiego.

3)Stwarzanie przez nauczycielisytuacji,które zachęcają uczniów do

podejmowaniaróżnorodnychaktywności.

IV. Respektowanesąnormyspołeczne

1)Analizowanie,ocenaskutecznościorazmodyfikacjawspólniezuczniamii

rodzicamipodejmowanych działań wychowawczych mających na celu

eliminowaniezagrożeńorazwzmacnianiewłaściwychzachowań.

ObszarIV

Zarządzanieszkołą

I. Zarządzanieszkołąsłużyjejrozwojowi

1)Unowocześnianie procesu dydaktyczno – wychowawczego poprzez

wzbogacaniebazyszkoły.

2)Wykorzystywaniewnioskówzpracyadministracyjnejszkoły.

3)Wprowadzenienowychtechnologiidopracyadministracyjnejszkoły.

4)Stworzenieoptymalnychwarunkówdorozwojuzawodowegonauczycieli.

5)Pozyskiwaniesojuszników,sponsorów.

6)Dostosowaniewarunkówszkołydobieżącychpotrzeb.



Bazaszkoły

BazęSzkołyPodstawowejim.PowstańcówWielkopolskichwBaranowiestanowią:

 Saledydaktycznewyposażonewrzutnikiiekrany

 Biblioteka

 Salagimnastyczna

 Szatnienalekcjewychowaniafizycznego,kabinyprysznicowe

 Boisko

 Szatniaszkolnazzamykanymiszafkamidlakażdegoucznia

 Gabinetlogopedyipedagoga

 Stołówka

 Pracowniakomputerowa

 Monitoringnazewnątrziwewnątrzbudynku

 InternetWi–Fiwcałejszkole

 Salaświetlicowa(znauczycielem zatrudnionym naetacieświetlicy)

ModelAbsolwenta

AbsolwentSzkołyPodstawowejim.PowstańcówWielkopolskichwBaranowie:

 rozróżniadobroodzła

 jestświadomyswoichprawiprawinnychludzi

 swojąwiedzęumiejętniewykorzystujedorozwiązywaniaproblemów

 efektywniezdobywawiedzę

 jestaktywnyspołecznie,tolerancyjny,wrażliwynapotrzebyinnegoczłowieka

 jestkomunikatywne,kreatywnyiotwarty



 rozwijaswojeuzdolnieniaizainteresowania

 określaswojemocneisłabestrony

 zachowujesięasertywnie–prezentujewłasnypunktwidzenia

 cechujegowysokakulturaosobista

 dbaorozwójfizyczny,promujezdrowystylżycia

 jestprzygotowanydonaukinadalszym etapie

 jestpatriotą świadomym swojejprzynależnościnarodowejikulturowej,

szanujesymbolenarodowe,państwoweireligijne

 bierzeudziałwakcjachcharytatywnych–jestwrażliwynapotrzebyinnych

 świadomiedbaośrodowiskonaturalne

Ewaluacjarealizacjiplanudziałań

Monitorowanie będzie prowadzone na bieżąco poprzezanalizę zebranej

dokumentacji,wytworówucznia,nauczyciela,rodzica,RadyPedagogicznejidyrekcji.

Działaniatebędąpoddawaneobserwacji.Zbieranebędąopinieustne:oceny,sądy,

przeprowadzanew miarępotrzebankiety.Wiedzataposłużydonaniesieniakorekt,

zmian,jeżelitakiebędąpotrzebneorazzaplanowaniadalszychdziałań.Umożliwito

stwierdzenieuzyskaniazakładanychrezultatów,aw końcowym efekcieosiągnięcia

celów.Realizacja zakładanych w koncepcjicelów odbywać się będzie poprzez

zaplanowanedziałania.

Do modyfikowania przebiegów procesów edukacyjnych zachodzących

w szkole oraz ich planowania w przyszłościposłużą także wnioskiz nadzoru

iobserwacjiorazewaluacjaprzeprowadzonawwybranychobszarach.


