SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY
GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY
2015 / 2016

1.EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY.

1.1.Gimnazjum
analizuje wyniki
egzaminów, a
uczniowie
nabywają
wiadomości i
umiejętności.

Do końca roku
1.1.1. Systematyczne przeprowadzanie analizy
szkolnego, w
próbnych i końcowych egzaminów gimnazjalnych. którym odbyły się
egzaminy.

Nauczyciele zespołów
przedmiotowych

1.1.2 Analiza i interpretacja wyników egzaminów
gimnazjalnych w zespołach przedmiotowych,
przedstawiane Radzie Pedagogicznej i wdrażanie
wniosków w procesie dydaktycznym.

na bieżąco

Nauczyciele zespołów
przedmiotowych oraz nauczyciele
przedmiotów

1.1.3 Szkoła dokonuje pomiaru EWD w celu
analizy postępów w nauce.

na bieżąco

Nauczyciele przedmiotów

1.1.4 Wnioski przyczyniają się do wzrostu
efektów kształcenia.

na bieżąco

Nauczyciele

1.1.5 Opracowanie oraz wdrażanie programów
doskonalących i naprawczych na podstawie
dokonanych analiz.

na bieżąco

Wychowawcy

1.1.6 Informowanie rodziców o edukacyjnych
osiągnięciach dziecka.

na bieżąco

Przewodniczący zespołów
przedmiotowych
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1.1.7 Wdrażanie programów i planów
sprzyjających poprawie efektów kształcenia oraz
uzyskiwania lepszych wyników w nauce uczniów
gimnazjum, analizowanie planów dydaktycznych
w kontekście wykorzystania wniosków z
przeprowadzonych diagnoz dotyczących
potencjału uczniów.

na bieżąco

Nauczyciele, dyrekcja

1.1.8 Systematyczne przeprowadzanie w klasach
II egzaminów próbnych oraz w klasach I testów
kompetencji.

Wrzesień, maj

Nauczyciele

1.1.9 Opracowanie wyników z poszczególnych
badań w formie raportów i ich prezentacja na
radach pedagogicznych.

na bieżąco

Nauczyciele klas III

1.1.10 Cykliczne przeprowadzanie prób w klasach
III ze wszystkich przedmiotów podlegających
Październikegzaminowi, mających na celu przygotowanie
Kwiecień
uczniów do nowej formuły egzaminu.

nauczyciele

1.1.11 Dokładna analiza testów na spotkaniach
zespołów przedmiotowych. Wnioski do pracy w
poszczególnych klasach.

Zespoły przedmiotowe
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1.1.12. Nauczyciele wykorzystują ćwiczenia WSiP,
w których szczególny nacisk kładą na zadania
tekstowe typu prawda-fałsz, zadania wymagające Na bieżąco
logicznego myślenia i rozpatrywania kilku
możliwości rozwiązania zadania.

wszyscy nauczyciele

1.1.13. Uczniowie wszystkich klas III przećwiczą
zestaw obowiązkowych doświadczeń
chemicznych

Na bieżąco

Nauczyciele chemii

1.1.14. Na zajęciach dodatkowych z języków
obcych uczniowie mogą doskonalić tworzenie
wypowiedzi pisemnej i poprawne stosowanie
środków językowych, doskonalić umiejętność
rozpoznawania wyrażeń synonimicznych oraz
zapoznać się ze strategią rozwiązywania
problematycznych zadań egzaminacyjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem poziomu
rozszerzonego.

Na bieżąco

Nauczyciele j. obcych

1.1.15. Zwiększony zostanie nacisk na czytanie
tekstów popularno - naukowych z zakresu
każdego z przedmiotów przyrodniczych oraz
wyszukiwania w nich informacji i analizowanie
związków przyczynowo - skutkowych.

Na bieżąco

N –le przedmiotów przyrodniczych
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1.1.16. Zwiększona zostanie liczba doświadczeń
wykonywanych na lekcjach jak i w domu celem
ćwiczenia właściwego ich planowania,
przeprowadzania, wyciągania wniosków
i ich argumentowania.

N –le przedmiotów przyrodniczych

1.1.17. Nauczyciele poloniści doskonalą
umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz
organizują dodatkowe zajęcia na których
uczniowie klas III rozwiązują testy,
przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych.
Nauczyciele języka polskiego będą doskonalić
umiejętność argumentowania.
1.1.17. Na lekcjach matematyki rozwiązywać
zadanie nieszablonowe, analizować krok po kroku
treść zadania. Częściej na lekcjach rozwiązywać
zadania wymagające udowadniania tezy,
argumentowania wykorzystując opracowany
przez nauczycieli zbiór zadań na dowodzenie
1.2. Uczniowie
nabywają
wiadomości i
umiejętności.

1.2.1. Opracowanie i wdrażanie programów
własnych i autorskich.
1.2.2. Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem na
wszystkich przedmiotach.
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1.2.3. Promowanie nowatorskich rozwiązań
wprowadzanych przez nauczycieli w zakresie
podnoszenia wyników kształcenia

Na bieżąco

Dyrektor

1.2.4. Propagowanie i wykorzystywanie
aktywizujących metod nauczania - realizacje
projektów.

Na bieżąco

Nauczyciele

1.2.5. Stosowanie metod motywujących do pracy
i rozwijających samodzielność uczniowską,
częściej stosować pracę w grupach.
Wykorzystywanie kalamburów, rebusów i innych
gier dydaktycznych jako utrwalania materiału.

Na bieżąco

Nauczyciele

1.2.6. W szerszym zakresie indywidualizować
pracę z uczniem w czasie lekcji (szczególnie przez
wykorzystanie kart pracy) i przy formułowaniu
zadań domowych.

2015/2016

Nauczyciele

1.2.7. Zadbać o spójność, logikę i
komplementarność planowanych treści praz
właściwe określenie wymagań programowych.

2015/2016

Nauczyciele
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1.2.8. Stosować karty samooceny dotyczące
ważnych umiejętności przedmiotowych,
wykorzystywać ocenę koleżeńską.

2015/2016

Nauczyciele

1.2.9. W wybranych klasach nauczyciele
matematyki będą pracować z Gimplusem (ćw.
Interaktywne)

Na bieżąco

Nauczyciele matematyki

1.2.10. Nauczyciele będą wykorzystywać zbiór
zadań z rozwiązaniami na dowodzenie twierdzeń
matematycznych

Na bieżąco

Nauczyciele matematyki

1.2.11. Na zajęciach Zielonej Szkoły uwzględniona
zostanie różnorodność biologiczna – ekosystemy
lądowe i wodne.

1.3 Uczniowie są
aktywni.

Nauczyciele biologii

1.3.1.Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, w
tym właściwe zagospodarowanie godzin
nauczycielskich z art. 42 KN.

2015/2016

Dyrektor

1.3.2.Nagradzanie uczniów za sumienny i
aktywny udział w zajęciach dodatkowych oceną
zgodnie z PSO.

Na bieżąco

Nauczyciele
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1.3.3. Obozy językowe, zagraniczne wycieczki,
wymiana dla uczniów klas dwujęzycznych i
europejskich.

Na bieżąco

1.3.5. Udział w zajęciach wolontariatu i ZHP.

Na bieżąco

1.3.6. Systematyczne przygotowanie uczniów do
konkursów przedmiotowych i zawodów
sportowych.

Na bieżąco

Nauczyciele

Nauczyciele

1.3.7. Organizacje wewnątrzszkolnych konkursów:
-konkurs literacki na najlepsze opowiadanie w j.
angielskim, dla wszystkich poziomów (luty);

2015/2016

- Konkurs Wiedzy o Irlandii (luty/marzec)
- Szkolny Konkurs Leksykalno – Gramatyczny z j.
hiszpańskiego (marzec/kwiecień)

Nauczyciele

- Konkurs Wiedzy o Meksyku (maj)
-Mistrz Rachunku –konkurs matematyczny dla
klas I (termin X M. Szwarc, M. Piotrowska)
- II Szkolny Konkurs fizyczny dla uczniów klas I
(termin V, A. Nowicka, E. Mularczyk)
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- III Szkolny Konkurs fizyczny dla uczniów klas II
(termin V, A. Nowicka, E. Mularczyk)
II Szkolny Konkurs Astronomiczny dla uczniów
klas I – III (czerwiec, A.Nowicka)
-Konkurs fizyczno – chemiczny
„Promieniotwórczość” dla uczniów klas I-II (luty ,
D.Tomaszewska, E.Mularczyk)
-konkurs literacko – plastyczny z chemii „Był sobie
atom” (maj, n-le chemii)
- zawody Pierwszej Pomocy PCK (maj, A.Górska,
E.Matan)
- konkurs wiedzy o substancjach
psychoaktywnych (I.Rydz, A.Reszelewska,
I.Szamałek
- Konkurs na prezentację multimedialną „Czy
wiesz, co to są dopalacze?” (M.Przybylska)
- konkurs wiedzy o tematyce
olimpijskiej(nauczyciele WF-u)
-Szkolny Festiwal Talentów (I.Rydz,
R.Wróblewska)
- Szkolny Konkurs Ortograficzny (A.Ignasińska,
KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO
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K.Józwiak, A.Matuszewska)
- Ogólnopolski Konkurs Literacki im.
M.Konopnickiej – Międzyrzec Podlaski
(J.Brzezińska, M.Zawodna)
- Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny
(D.Michalska, J.Brzezińska)
- Konkurs Recytatorski (D.Michalska,
A.Matuszewska, biblioteka szkolna)
- „Złota Żaba” (A.Machi, J.Brzezińska,
D.Michalska)
- Konkurs Frazeologiczny (A.Machi, J.Brzezińska,
D.Michalska)
- Konkurs Pięknego Czytania (D.Michalska,
biblioteka szkolna)
-Szkolny Konkurs Literacki (M.Zawodna,
J.Brzezińska, A.Matuszewska, G.Sobczak)
Kangur Matematyczny (U.Andrzejewska,
G.Defitowska)
Noc Olimpijska (M.Szwarc, M.Piotrowska)
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1.3.8. Realizacja szkolnych projektów
edukacyjnych.

Na bieżąco

Opiekunowie grup

Na bieżąco

Liderzy/nauczyciele

Na bieżąco

Wychowawcy/nauczyciele

Na bieżąco

pedagodzy

1.3.9.Udział uczniów w przedsięwzięciach i
programach szkolnych i międzyszkolnych.
- projekt ogólnoszkolny „Przez żołądek do książki”
- „Hipertekst o małym mieście” – klasy
informatyczne (K.Józwiak)
- Klub Debat Oksfordzkich (D.Michalska)
- „Bądźmy zdrowi! Wiemy ,więc działamy”
-„Trzymaj formę”
-„Znajdź właściwe rozwiązanie”
- „Profilaktyka HIV i AIDS”
- Piknik Naukowy
- Dni Niemieckie
-Ogólnopolska Akademia Programowania
1.3.10.Udział młodzieży w spektaklach
teatralnych, seansach filmowych, koncertach.

1.3.11.Organizacja edukacji z zakresu orientacji
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szkolnej i zawodowej uczniów.
1.3.12.Ewaluacja programu wychowawczego
szkoły.

wrzesień

Nauczyciele/dyrekcja

1.3.13. Wprowadzenie klas I przez klasy II i III w
życie szkolne: Dzień Gimnazjalisty, imprezy
integracyjne.

Na bieżąco

Samorząd Uczniowski

1.3.14. Praca uczniów na platformie wsipnet

Nauczyciele

1.4.1. Zapewnienie uczniom i nauczycielom
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i
pracy.

2015/2016

Dyrektor

1.4.2. Bieżące szkolenia Rady Pedagogicznej.

Wg potrzeb

Dyrektor

wrzesień

Nauczyciele

wrzesień

Dyrektor/służby BHP

Wg potrzeb

Pedagog/psycholog

1.4 W szkole
1.4.3 Zaktualizowanie regulaminów pracowni
respektowane są przedmiotowych
normy społeczne
1.4.4.Zapoznanie uczniów z przepisami BHP w
poszczególnych pracowniach szkolnych.
1.4.5.Przeprowadzenie wśród uczniów i klas I
oraz ich rodziców ankiet, na temat oczekiwań
wobec szkoły.
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1.4.6.Objęcie opieką psychologiczną i
pedagogiczna uczniów wymagających takiej
opieki.

2015/2016

Pedagog/psycholog

1.4.7. Przypomnienie uczniom klasy II i III zasad
bezpieczeństwa i norm obowiązujących w szkole

Wrzesień

Wychowawcy

1.4.8. Przypomnienie rodzicom uczniów klas II i III
zasad związanych z bezpieczeństwem dziecka w
Wrzesień
szkole i norm społecznych obowiązujących w
placówce

Wychowawcy
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2.PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE.
Cele
szczegółowe

2.1. Szkoła ma
koncepcję pracy

Zadania

Termin

Osoby
odpowiedzialne

2.1.1. Rada Pedagogiczna opracowuje i
zatwierdza koncepcję pracy szkoły na dany rok
szkolny.

Do 15 września
2015 roku.

Zespół nauczycieli.

2.1.2. Nauczyciele pracują w oparciu o treści
zawarte w koncepcji pracy szkoły.

Na bieżąco.

Nauczyciele przedmiotów.

2.1.3. Nauczyciele analizują i modyfikują
koncepcję pracy szkoły w zależności od potrzeb.

Na bieżąco.

Nauczyciele przedmiotów.

2.1.4. Wychowawcy zapoznają i angażują
uczniów oraz ich rodziców do realizacji zadań z
koncepcji pracy szkoły.

Do 30 września
2015 r.

Wychowawcy klas.

2.1.5. Szkoła wydaje swój folder zawierający
ofertę edukacyjną na dany rok szkolny
skierowaną do uczniów szkół podstawowych.

Styczeń 2016

Zespół nauczycieli

2.1.6. Szkoła organizuje dla uczniów szkół
podstawowych i ich rodziców Drzwi Otwarte,
podczas których Dyrektor Szkoły zapoznaje z
koncepcją pracy szkoły.

Marzec 2016

Dyrekcja Szkoły

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO

Strona 14

2.2 Oferta
edukacyjna.
umożliwia
realizację
podstawy
programowej.

2.3 Procesy
edukacyjne
mają charakter
zorganizowany

2.2.1. Nauczyciele modyfikują i wzbogacają
ofertę edukacyjną , kulturalno-wychowawczą
2.2.2. Rozwijane są zainteresowania
uczniów, poprzez organizacje szerokiej oferty
zajęć pozalekcyjnych., kółka przedmiotowe, chór,
zajęcia sportowe, harcerstwo, fakultety dla klas
III, wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, projekty
edukacyjne, warsztaty wokalne i instrumentalne
2.2.3. Nauczyciele realizują nowatorskie
rozwiązania programowe.- autorskie programy z
WDZ, WOS-u, informatyki, matematyki, j.
angielskiego, wf, zajęć artystycznych.
2.2.4. Nauczyciele realizują projekty
edukacyjne.
2.2.5. Oferta edukacyjna jest udostępniana na
stronie internetowej szkoły.
2.3.1. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami
nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.
2.3.2. Nauczyciele stosują różne metody
wspierania i motywowania uczniów w procesie
uczenia się.
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Na bieżąco

Nauczyciele

Na bieżąco

Nauczyciele przedmiotów

Na bieżąco.

Nauczyciele przedmiotów

Na bieżąco.

Nauczyciele

Na bieżąco.

Nauczyciele

Na bieżąco.

Nauczyciele przedmiotów

Na bieżąco.

Nauczyciele przedmiotów
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2.3.3. Nauczyciele udzielają informacji o
postępach w nauce wspierając ucznia w
planowaniu jego rozwoju i w indywidualnym
procesie uczenia się.

Na bieżąco.

Nauczyciele

2.3.4. Nauczyciele analizują wyniki
monitorowania osiągnięć uczniów i wdrażają
wnioski z tych analiz.

Na bieżąco.

Nauczyciele

Koniec roku
szkolnego

Nauczyciele przedmiotów.

Na bieżąco.

Nauczyciele przedmiotów

Dwa razy w roku.

Nauczyciele przedmiotów.

Na bieżąco.

Nauczyciele przedmiotów.

2.3.5. Nauczyciele dokonują ewaluacji zajęć
dydaktycznych i swojej pracy.

2.4 Procesy
edukacyjne są
efektem
współdziałania
nauczycieli.

2.4.1. Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem
w organizowaniu i realizacji procesów
edukacyjnych poprzez pracę w zespołach
przedmiotowych, zadaniowych i oddziałowych.
2.4.2. Nauczyciele prezentują na spotkaniach
przedmiotowych propozycje nowych form i
metod pracy, planują pracę oddziałów
przedmiotowych na kolejny semestr
2.4.3. Wprowadzanie zmian
dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych
następuje w wyniku wspólnych ustaleń między
nauczycielami.
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2.5.1. Poinformowanie wszystkich rodziców
(opiekunów) o istnieniu koncepcji pracy szkoły,
programu wychowawczego szkoły i zapoznanie z
jego założeniami i celami oraz Statutem Szkoły i
WSO.
2.5.2. Poznawanie sytuacji życiowej, rodzinnej i
2.5 Efektywna
wychowawczej uczniów poprzez maksymalnie
współpraca z
częsty kontakt z rodzicami (opiekunami), nie
rodzicami.
tylko w sytuacjach nagłych.
2.5.3.Kontynuowanie spotkań z rodzicami tzw.
„wtorków” miesiąca.
2.5.4.Utrzymywanie bieżącego kontaktu z
rodzicami przez e-dziennik
2.5.5. Informacja zwrotna do rodzica na temat
form pomocy i pracy z uczniem z opinią z PPP.
2.6.1 Nauczyciele i pedagodzy przeciwdziałają
absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.
2.6.2. Konsekwentne przestrzeganie obowiązku
2.6
Przeciwdziałanie usprawiedliwiania nieobecności uczniów na
lekcjach w formie pisemnej bądź osobiście przez
absencji
rodzica (opiekuna).
uczniów na
2.6.3. Stały kontakt z rodzicami (opiekunami)
zajęciach
uczniów niewypełniającymi obowiązku
lekcyjnych.
szkolnego.
2.6.4 Współpraca z kuratorami sądowymi,
instytucjami i organizacjami wspierającymi,
poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO

Na zebraniach z
rodzicami.

Wychowawcy klas.

Cały rok.

Wszyscy nauczyciele uczący dany
zespół klasowy.

Cały rok.

Nauczyciele, pedagog

Cały rok.

Wszyscy nauczyciele.

Raz w roku.

Wszyscy nauczyciele, pedagog.

Na bieżąco

Nauczyciele i wychowawcy.

Cały rok.

Wychowawcy klas, wszyscy
nauczyciele.

Cały rok.

Wychowawcy klas.

Cały rok.

Pedagog.
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2.6.5. Podejmowanie współpracy z instytucjami
wspierającymi uzdolnienia i zainteresowania
uczniów.

Cały rok.

Wszyscy nauczyciele.

2.6.6. Rozmowy z uczniami, konkursy, gazetki
dotyczące problemów różnorodnych uzależnień.

Cały rok

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna,
pedagog.

2.6.7.Edukacja rodziców

Cały rok

Pedagog i psycholog szkolny

2.7.1. Działania wychowawcze podejmowane
przez nauczycieli są planowane i modyfikowane
zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich
udziałem.
2.7.2. Nauczyciele analizują działania
wychowawcze i wdrażają wnioski z tych analiz.

2.7 Kształtuje się
2.7.3. Szkoła kształtuje postawy patriotyczne
postawy
poprzez współpracę z harcerstwem, poprzez
uczniów.
udział w uroczystościach państwowych, udział w
akademiach szkolnych i pozaszkolnych.
2.7.4.Szkoła rozwija postawy obywatelskie i
prospołeczne poprzez organizację i udział w
akcjach charytatywnych, współpracę z PCK, PTTK
oraz zaangażowanie uczniów w wolontariat
(Szkolne Koło Wolontariatu), Nadleśnictwo
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Na bieżąco.
Nauczyciele i wychowawcy klas.

Na bieżąco.

Nauczyciele i wychowawcy klas.

Na bieżąco.

Nauczyciele i wychowawcy klas.

Na bieżąco.

Nauczyciele i wychowawcy klas.
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Czerniejewo.

Na bieżąco.

Nauczyciele i wychowawcy klas.

2.7.6. Szkoła kultywuje tradycje szkolne poprzez
obchody Dnia Patrona, Dnia Gimnazjalisty, Dnia
Sportu (rajdy rowerowe i piesze), Dni Europy,
Dnia Niemieckiego, Dnia Irlandii, Festiwalu
Nauki, Koncerty Świąteczne, Popołudnie z
piosenką.

2015/2016

Zespół nauczycieli

2.7.7. Obowiązkowe lekcje wychowawcze z
savoir-vivre, kulturalne zachowanie w teatrze,
kinie, na koncercie, w muzeum, na meczu i w
podróży

Dwa razy w roku

Wychowawcy

2.8.1. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na
miarę swoich możliwości.

Na bieżąco.

Nauczyciele przedmiotów.

2.8.2. Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej
pomagają uczniom w przygotowaniu się do zajęć
dydaktycznych.

Na bieżąco.

Nauczyciele pracujący w świetlicy.

2.7.5 Uczniowie są wychowywani w
poszanowaniu do symboli patriotycznych.

2.8 Prowadzone
są działania
służące
wyrównywaniu
szans
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edukacyjnych.

2.8.3. Szkoła obejmuje uczniów pomocą
psychologiczno – pedagogiczną.

Na bieżąco.

Pedagog, psycholog

Na bieżąco.

Nauczyciele

2.8.5. Szkoła organizuje zajęcia, wyrównujące
wiedzę z poszczególnych przedmiotów.

Na bieżąco.

Nauczyciele przedmiotów

2.8.6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów
zdolnych, poprzez indywidualny tok nauczania,
klasy o rozszerzonym programie z wybranych
przedmiotów ( matematyka, informatyka, WOS,
języki obce), zajęcia dodatkowe przygotowujące
do konkursów.

Na bieżąco.

Nauczyciele i wychowawcy klas

2.8.4.Szkoła organizuje wyjazdy o charakterze
edukacyjnym (Noc Naukowców, wyjazdy do
Centrum Nauki Kopernik, do Planetarium,
Obserwatorium, na Poznański Festiwal Nauki i
Sztuki), , w tym wycieczki zagraniczne: Garbsen,
Berlin, Hidepark, Londyn, Barcelona, Drezno, a
także wyjazdy w ramach projektu „Szlakiem
dworków i pałaców Wielkopolski”, Rajd
Matematyczny, Zielona szkoła.

2.8.7. Szkoła organizuje obozy językowe, wyjazdy
czerwiec/
studyjnych dla klas dwujęzycznych i europejskich.
KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO

Nauczyciele języków obcych,
wychowawcy.
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sierpień 2016
2.8.8.Szkoła organizuje obozy sportowo –
wypoczynkowe, przygotowujące młodzież do
zawodów sezonowych.

Sierpień 2016

Nauczyciele wychowania fizycznego

3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

Cele

Osoby
Zadania

Termin

szczegółowe
3.1.1. Współpraca z instytucjami społecznymi na
3.1.
rzecz osób potrzebujących:
Wykorzystywane
są zasoby
 PCK - Kwesta (zbiórka pieniędzy) na rzecz
środowiska na
potrzebujących
rzecz
 PCK – zbiórka towarów i prezentów przed
wzajemnego
świętami
 Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i
rozwoju
Młodzieży Niepełnosprawnych
KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO

odpowiedzialne
Październik, maj

Agnieszka Górska, Pedagodzy,
opiekunowie Samorządu Szkolnego

Grudzień, kwiecień
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Intelektualnie Prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w
Mielżynie - Zbiórka środków czystości,
artykułów higienicznych, papierniczych,
przyborów szkolnych, odzieży, żywności,
pieniędzy.
Schronisko Dla Zwierząt we Wrześni Prace gospodarcze, porządkowe i opieka
nad psami. Zbiórka karmy i pieniędzy.
Udział w akcji Sprzątania Świata
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny
w Kołaczkowie - Zbiórka środków czystości,
artykułów higienicznych, papierniczych,
przyborów szkolnych, odzieży, żywności,
pieniędzy.
Czytanie bajek, granie w gry planszowe,
zabawy z dziećmi we wrzesińskich
przedszkolach
Działania na rzecz potrzebujących.
Współpraca z parafią św. Królowej Jadwigi:
oprawa liturgiczna Rekolekcji
Wielkopostnych
Współpraca z wrzesińskim Centrum
Wolontariatu
Współpraca z II Szczepem Drużyn ZHP im.
Leokadii Stankowskiej
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Na bieżąco

Na bieżąco

I. Nowicka

Na bieżąco

R. Wróblewska, H. Adamczewska, A.
Jankowska, Pedagodzy,

Wrzesień
E. Waligóra
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 Współpraca z Wrzesińskim Towarzystwem Na bieżąco
Kulturalnym WTK
 Współpraca z PTTK
Raz w miesiącu
 Współpraca z Muzeum Regionalnym we
Wrześni
 Współpraca z wrzesińskimi szkołami
ponadgimnazjalnymi
 Współpraca z OPS
 Współpraca z PCPR
 Współpraca z Poradnią Psych.-Ped.
 Współpraca z Sądem Rejonowym
 Współpraca ze Starostwem Powiatowym i
Urzędem Miasta w ramach realizacji
konkursów
 Współpraca z Biblioteką Publiczną
 Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną
 Współpraca z Uniwersytetem im.
A.Mickiewicza (projekt)
3.1.2. Organizacja uroczystości szkolnych, imprez
kulturalnych i sportowych dla uczniów, rodziców Cały rok
oraz społeczności lokalnej.
3.2.
Wykorzystywane
są informacje o
losach

3.2.1. Funkcjonowanie w gimnazjum systemu
doradztwa zawodowego.

Nauczyciele

Na bieżąco

Pedagodzy szkolni

3.2.2. Wdrażanie tematyki dotyczącej orientacji Na bieżąco

Pedagodzy szkolni
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absolwentów

zawodowej.
3.2.3. Tworzenie „galerii absolwentów”.

Czerwiec

Lucyna Lewandowska

3.2.4. Przyznawanie wyróżnienia najlepszemu
absolwentowi „Prymus Roku” oraz Medali
A.Prądzyńskiego

Czerwiec

Dyrektor Szkoły

Wrzesień-czerwiec

Wychowawcy klas, nauczyciele
poszczególnych przedmiotów

3.3. Promowana
jest wartość
3.3.1. Szkoła prezentuje i upowszechnia
edukacji
informacje o ofercie edukacyjnej:
 Informacje dla własnych wychowanków o
ofercie zajęć pozalekcyjnych oraz
realizowanych projektach edukacyjnych w
szkole


Drzwi otwarte – dla uczniów szkół
podstawowych i ich rodziców.

 Prezentacja zajęć i wyposażenia szkoły w
ramach wizyt szóstoklasistów.
 Redagowanie gazetki szkolnej
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Dyrekcja szkoły
Marzec

Dyrekcja szkoły, nauczyciele
przyrodnicy

Samorząd szkolny

Strona 24

3.3.2. Szkoła informuje środowisko o celowości i
skuteczności podejmowanych przez nią działań:
 Rozwój strony internetowej szkoły.
 Wydawanie materiałów promocyjnych –
ulotki dla kandydatów, wzór absolwenta,
foldery szkoły itp.
Organizacja Festiwalu Nauki , na którym
Czerwiec
uczniowie klas drugich prezentują swoje projekty
edukacyjne.
Współpraca z mediami (notatki, wywiady, i art. w
wg potrzeb
lokalnej prasie)

3.4. Rodzice są
partnerami
szkoły

Dyrekcja, rodzice, nauczyciele

Dyrekcja szkoły, nauczyciele
odpowiedzialni

3.4.1. Współdziałanie z rodzicami – akceptacja
przez rodziców dokumentów regulujących pracę
szkoły, takich jak Statut, Szkolny Program
Na bieżąco
Wychowania; udział w strukturach szkoły – Rada
Rodziców, różne formy współpracy indywidualnej
wynikające z aktualnych potrzeb szkoły.

Dyrekcja szkoły, rodzice, nauczyciele

3.4.2. Usprawnienie przepływu informacji:
szkoła-rodzice.

Wychowawcy
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3.4.3. Podejmowanie działań, we współpracy z
Radą Rodziców, zmierzających do aktywnego
udziału rodziców w życiu szkoły.

Na bieżąco

Rada Rodziców

3.4.4. Systematyczne badanie opinii rodziców o
działalności szkoły poprzez ankiety, rozmowy z
rodzicami w czasie wywiadówek.

Na bieżąco

Dyrekcja szkoły, nauczyciele

4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ.
Cele

Osoby
Zadania

Termin

szczegółowe

4.1 W szkole
funkcjonuje
współpraca w
zespołach.

odpowiedzialne
4.1.1 Systematyczna i efektywna praca zespołów
Na bieżąco
przedmiotowych.

Nauczyciele przedmiotów

4.1.2. Nauczyciele dzielą się wzajemnie wiedzą i
umiejętnościami.

Na bieżąco

Nauczyciele przedmiotów

4.1.3. Doskonalenie metod i form pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Na bieżąco

Wychowawcy oraz nauczyciele
przedmiotów
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4.1.4. Wspomaganie nauczycieli w opracowaniu
i przeprowadzeniu innowacji pedagogicznych.
Na bieżąco
oraz tworzeniu autorskich programów nauczania.

Dyrekcja szkoły

4.1.5. Efektywna współpraca z innymi szkołami
(Politechnika Poznańska -Noc Naukowców,
Festiwal Nauki).

Nauczyciele przedmiotów

W ciągu roku
szkolnego

4.1.6. Tworzenie .odpowiednich warunków i
sprzyjającej atmosfery do odkrywania wśród
W ciągu roku
uczniów talentów: dydaktycznych, artystycznych i szkolnego
sportowych.

Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele
przedmiotów

4.1.7. Nauczyciele składają propozycje do oferty
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

W ciągu roku
szkolnego

Wychowawcy oraz nauczyciele
przedmiotów

4.1.8. Współpraca nauczycieli w ramach
realizowanych projektów zewnętrznych: Młodzi
Przedsiębiorczy, Super Maturzysta, Trzymaj
Formę, Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy,
Znajdź właściwe rozwiązanie, Profilaktyka
HIV/AIDS, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Wróć bez
HIV”, „FAIR PLAY BANK”- projekty gra
symulacyjna (przedsiębiorczość), Mistrzowie
Kodowania, Akademia Programowania.

W ciągu roku

Wychowawcy oraz nauczyciele
przedmiotów
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Dyrektor, opiekun stażu, nauczyciel

4.1.9. Opieka nad nauczycielem
rozpoczynającym pracę.

W ciągu roku

4.1.10. Zdobywanie wyższych stopni awansu
zawodowego.

Wg potrzeb, okres
stażu

Zespół WDN, Dyrektor, wicedyrektor

4.1.11. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w
zakresie doskonalenia zawodowego.

Wg potrzeb, okres
stażu

Zespół WDN, Dyrektor, wicedyrektor

Wg potrzeb, okres
stażu

Zespół WDN, Dyrektor, wicedyrektor

Maj/czerwiec
każdego roku

Dyrektor, opiekun WDN nauczyciele

Semestralne
raporty

Zespół ewaluacji pracy szkoły

Do 15 września
każdego roku oraz
na bieżąco

Dyrekcja szkoły

4.1.12. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
(WDN i bieżące potrzeby).

4.1.13. Samodoskonalenie i wymiana
doświadczeń.
4.2.1. Rzetelna praca zespołu dokonującego
ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły 4.2 Sprawowany przygotowywanie raportów z pracy szkoły w
jest wewnętrzny wybranym zakresie.
nadzór
pedagogiczny
4.2.2. Dyrektor szkoły opracowuje roczny plan
nadzoru pedagogicznego.
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4.3 Szkoła ma
odpowiednie
warunki
lokalowe i
wyposażenie

4.2.3. Motywowanie nauczycieli do doskonalenia
Do 30 listopada
zawodowego. Stwarzanie warunków do
każdego roku oraz
doskonalenia nauczycieli w zakresie awansu
na bieżąco
zawodowego.

Dyrekcja szkoły

4.2.4. Szkoła jest sprawnie i nowocześnie
zarządzana z wykorzystaniem potencjału
wszystkich pracowników. Uczniowie i pracownicy Na bieżąco
są dumni ze sposobu organizacji i zarządzania
szkołą.

Dyrekcja szkoły

4.2.5. Dyrektor szkoły systematycznie analizuje
skuteczność zarządzania i sprawność organizacyjną
szkoły.

Na bieżąco

Dyrekcja szkoły

4.3.1. Stałe monitorowanie i zwiększenie
nadzoru nad uczniami i osobami wchodzącymi i
opuszczającymi budynek szkoły w celu
zapewnienia bezpieczeństwa (uszczelnianie
szkoły od wewnątrz).

Na bieżąco

Dyrekcja szkoły

4.3.2. Organizacja sali do nauki języków obcych;
odmalowanie sali 222 i 232a, zakup nowych
magnetofonów lub głośników w każdej klasie

W miarę
możliwości

Dyrekcja szkoły

4.3.3. Kolejne wzbogacanie szkoły o tablice

W miarę

Dyrekcja szkoły
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interaktywne i rzutniki multimedialne.

możliwości

4.3.4. Tworzenie miłego wnętrza w szkole
poprzez urozmaicanie aranżacji sal klasowych i
korytarzy szkolnych (gazetki, antyramy, plakaty)
oraz dbałość o teren wokół szkoły.
Przygotowywanie wystaw okolicznościowych i
tematycznych (Izba pamięci i holl szkolny).

W miarę
możliwości

Dyrekcja szkoły

4.3.5.Wzbogacanie bazy sportowej o boisko do
siatkówki plażowej.

W miarę
możliwości

Dyrekcja szkoły

4.3.6. Umieszczenie adresu internetowego szkoły
W miarę
na elewacji budynku szkoły.
możliwości

Dyrekcja szkoły

4.3.7. Modernizacja stołówki szkolnej.
Wymiana podłogi.

W miarę
możliwości

Dyrekcja szkoły

4.3.8. Promowanie nauczycieli wykazujących się
kreatywnością i innowacyjnością w działaniach
na rzecz szkoły.

W miarę
możliwości

Dyrekcja szkoły

4.3.9. Dokładne wykonywanie przeglądów stanu
technicznego budynku i innych obiektów.

W miarę
możliwości

Dyrekcja szkoły
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4.4
Doskonalenie
obiegu
informacji w
szkole.

4.4.1. Szkoła posiada sprawny i skuteczny system
uzyskiwania i obiegu informacji poprzez
Na bieżąco
wykorzystanie e-dziennika i radiowęzła szkolnego
i tablic ogłoszeń.

Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele

Koncepcja została zatwierdzona i przyjęta do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2015 r.
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