KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
W TRZYDNIKU DUŻYM
w latach 2016-2020

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły powstała przy współpracy środowiska szkolnego.
Dokument został przyjęty na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 15 września 2016 r.
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym jest jedynym gimnazjum na terenie Gminy
Trzydnik Duży. Powołane zostało Uchwałą Nr XIX/91/2000 Rady Gminy w Trzydniku
Dużym na bazie dwóch gimnazjów funkcjonujących dotychczas w Olbięcinie i Rzeczycy
Ziemiańskiej. Do obwodu szkoły należy młodzież z terenu całej gminy oraz z miejscowości
Mikulin gm. Kraśnik, którą włączono na podstawie obustronnego porozumienia gmin.
W roku szkolnym 2015/2016 w naszym gimnazjum było 8 klas, do których uczęszczało
156 uczniów. Dzięki temu znamy się wszyscy i nikt w szkole nie czuje się anonimowy.
Placówka mieści się w korzystnie położonym, przestronnym i zadbanym obiekcie,
wyposażonym w monitoring wizyjny. Baza szkoły zapewnia nowoczesne i bezpieczne
warunki nauki i pracy. Naszą dumą są dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe:
biologiczna, fizyczno-chemiczna, nowoczesna pracownia informatyczna ze stałym dostępem
do Internetu, Centrum Informacji Multimedialnej, skomputeryzowana biblioteka
z obszernym, stale aktualizowanym księgozbiorem. W szkole funkcjonuje świetlica ze
stołówką i gabinet pielęgniarki. Dużym atutem szkoły jest atrakcyjny kompleks sportoworekreacyjny: hala sportowa, siłownia, oraz oddany do użytku w grudniu 2009 roku
nowoczesny zespół boisk „Orlik 2012” oraz stadion sportowy usytuowany obok szkoły. Baza
dydaktyczna szkoły jest stale uzupełniana.
Nauczyciele pracujący w szkole zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej. Rozwój zawodowy nauczycieli związany jest z jakościowym
rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w różnych
formach doskonalenia i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.
Nasze priorytety to: utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i kultury osobistej
ucznia, wszechstronny rozwój ucznia oraz poczucie bezpieczeństwa i akceptacji dla każdego
ucznia. Zapewniamy uczniom przyjazną atmosferę i optymalne warunki do harmonijnego,
wszechstronnego rozwoju, do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz dobrego startu do
dalszej edukacji, do życia we współczesnym świecie.
Jesteśmy dla naszych uczniów - dla tych ambitnych, zdolnych, odpowiedzialnych, ale
też dla tych niesfornych, mających problemy. Ich wszystkich chcemy przygotować do dalszej
nauki i dorosłego życia w XXI wieku. Nauka w naszym gimnazjum składa się nie tylko
z obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Wierzymy, że każdy uczeń posiada jakieś zdolności.
Zadanie szkoły polega na ujawnianiu ich i rozwijaniu tak, aby każdy młody człowiek mógł
osiągnąć w szkole sukces na miarę swoich możliwości. Nasi uczniowie mają więc możliwość
uczestniczenia w wielu zajęciach dodatkowych. Prężnie działa Samorząd Uczniowski,
Szkolny Klub Sportowy „Koala”, Dyskusyjny Klub Książki, Koło Ligi Ochrony Przyrody,
Szkolny Klub Wolontariusza, Klub 4H, Szkolne Koło TPL. Ponadto na bieżąco
aktualizowana jest strona internetowa szkoły i profil szkoły na facebooku.
W latach 2012-2014 w szkole realizowany był projekt współpracy wielostronnej pt.:
„SOUL - Sports Opportunities Unite Lives” w ramach programu Comenius. (we współpracy
ze szkołami z Anglii, Norwegii, Francji i Belgii). Od września 2015 r. do czerwca 2018 r.
realizowany będzie projekt wymiany wielostronnej pt.: „European Possibilities” –
„Europejskie Możliwości” w ramach programu „Erasmus+”. Uczniowie naszego gimnazjum
wraz z partnerami z Niemiec, Hiszpanii, Słowenii, Danii i Łotwy poznawać będą systemy
kształcenia oraz rynki pracy krajów partnerskich.
Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęć w ramach unijnych
projektów: w latach 2011 – 2013 szkoła uczestniczyła w projekcie systemowym LSCDN
„Zagrajmy o sukces”, a w roku szkolnym 2014/2015 - w projekcie „Kapitalna Szansa na
Sukces”.
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Nasze działania przynoszą wymierne efekty. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach
przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu powiatu, gminy i kraju.
Wielu naszych absolwentów podejmuje naukę w renomowanych liceach oraz uczelniach,
gdzie radzą sobie bardzo dobrze.
Pracę wychowawczą opieramy na wartościach chrześcijańskich. Oddziaływaniom
wychowawczym towarzyszy skutecznie realizowany szkolny program profilaktyki,
co ma szczególne znaczenie przy tak zróżnicowanym środowisku uczniowskim,
jak nasze.
Wsparcie instytucji samorządowych, kulturalnych, naukowych, z którymi
nawiązaliśmy szeroką współpracę, służy rozwojowi młodzieży i integruje ją ze środowiskiem
lokalnym.
We wszystkich obszarach nasza placówka współdziała z rodzicami, stwarzając im
warunki do aktywnego udziału w życiu szkoły. Rada pedagogiczna wspólnie z radą rodziców
i samorządem uczniowskim są autentycznymi współgospodarzami szkoły, budują jej tradycję
i wspólnie promują ją na zewnątrz.
Efektem wieloletniej pracy wszystkich organów gimnazjum jest wysoka jakość usług
edukacyjnych oferowanych przez szkołę, a także dobra opinia, jaką nasza placówka cieszy się
w środowisku lokalnym i powiatowym.
MISJA SZKOŁY
Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym jest szkołą przyjazną uczniowi, dążącą do
jego wszechstronnego rozwoju i przygotowującą do dalszego kształcenia. Szczególną uwagę
zwracamy na wyrabianie w uczniach właściwych umiejętności interpersonalnych oraz
eliminowanie agresji słownej i fizycznej. Pragniemy ich wyposażyć w taki zasób wiedzy
i umiejętności, aby stali się ludźmi samodzielnymi, otwartymi na wiedzę i poszukującymi
ciągle nowych wyzwań. Szczególną uwagę zwracamy na rozwój fizyczny, psychiczny i
duchowy, aby przygotować naszych uczniów do życia we współczesnym świecie oraz
czynnego udziału w życiu kulturalnym. Cenimy twórczą inicjatywę, pomysłowość i
zaangażowanie uczniów oraz dobrą współpracę z rodzicami i innymi placówkami
oświatowymi.
WIZJA SZKOŁY
Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym jest szkołą, która oferuje:
w zakresie kształcenia:
• rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności z każdego przedmiotu,
• wykwalifikowaną i stale dokształcającą się kadrę pedagogiczną,
• możliwość korzystania ze współczesnych źródeł informacji,
• kształtowanie postaw samodzielności i samokształcenia,
• rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
• przygotowanie do życia we współczesnej Europie poprzez naukę języków obcych oraz
współtworzenie projektów w ramach współpracy z zagranicznymi szkołami
partnerskimi,
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w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych:
• zapewnia bezpieczeństwo oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
• dba o dyscyplinę, ład i porządek,
• uczy poszanowania cudzego mienia i pracy innych,
• wpaja idee poszanowania wartości demokratycznych, praw dziecka i człowieka,
• wskazuje właściwe postawy wobec siebie i innych,
• rozwija poczucie przynależności do własnego regionu i szacunku do tradycji,
• promuje zdrowy styl życia.
MODEL ABSOLWENTA
Absolwent Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym odznacza się:
wysoką kulturą osobistą
empatią wobec innych
sukcesami na forum regionu, województwa i kraju
tolerancją wobec ludzi o odmiennych zwyczajach, poglądach, przekonaniach
zaangażowaniem w życie społeczne
ekologicznym stylem życia
lepszym, aniżeli w momencie rozpoczęcia nauki w gimnazjum, stopniem
przygotowania do wejścia w dorosłe życie z racji wszechstronnego wykształcenia
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GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

Realizując Koncepcję pracy szkoły będziemy:
wspierać uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem ich
indywidualnych możliwości i zdolności
podejmować działania, dzięki którym każdy uczeń może odnieść sukces na miarę
własnych możliwości
umożliwiać odkrywanie i rozwijanie talentów uczniów nie tylko zdolnych, ale również
tych, którzy mają problemy z nauką
kształcić umiejętności porozumiewania się w języku polskim i w językach obcych
wspierać uczniów w działaniach umożliwiających im wykorzystywanie zdobytej
wiedzy
i nabytych umiejętności w praktycznym działaniu, towarzysząc im
w przygotowaniach do dalszej edukacji i życia w nowoczesnym społeczeństwie
kształcić kompetencje matematyczne, informatyczne i techniczne
dbać o rozwój fizyczny i zdrowotny uczniów
zapobiegać niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji
uczyć poszanowania tradycji poprzez obchody świąt, ważnych rocznic i wydarzeń
historycznych
wspierać uczniów w nabywaniu przez nich umiejętności niezbędnych do życia
w grupie, umiejętności współpracy, współdziałania, odpowiedzialności za siebie
i innych – kompetencje społeczne i obywatelskie
dbać o poprawę warunków lokalowych szkoły i likwidację barier architektonicznych
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ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2016-2020

DZIAŁANIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE, OPIEKUŃCZE
ORAZ PROFILAKTYCZNE SZKOŁY

1. Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów
stwarzanie optymalnych warunków rozwoju wszystkim uczniom z uwzględnieniem
ich indywidualnych potrzeb i możliwości
motywowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych,
zawodach sportowych i turniejach wewnątrzszkolnych
analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu
osiągnięcia wyższych wyników
badanie wyników nauczania z zastosowaniem standaryzowanych testów,
opracowywanie testów przez zespoły przedmiotowe
praca zarówno z uczniami zdolnymi jak i mającymi trudności edukacyjne oraz
diagnozowanie efektów tej pracy (analiza wyników nauczania, ocena zaangażowania i
zainteresowania uczniów proponowanymi zajęciami pozalekcyjnymi)
kontrola realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania
wykorzystanie techniki komputerowej i multimediów w nauczaniu
stosowanie nowoczesnych metod nauczania umożliwiających zdobycie kompetencji
kluczowych
•

kształcenie umiejętności określania przez ucznia poziomu swojej wiedzy oraz
planowania swojego indywidualnego procesu uczenia się

•

prowadzenie nauczania indywidualnego na podstawie orzeczeń poradni

2. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego
szczegółowa analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i wykorzystanie ich do
bieżącej modyfikacji programów nauczania oraz ciągłej poprawy wyników i poziomu
zdawalności,
przeprowadzanie próbnych egzaminów, opracowanie wniosków i ich wdrażanie
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3. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole
budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami
(dbałość o przestrzeganie statutu szkoły, stwarzanie warunków dla prawidłowej
realizacji Konwencji o prawach dziecka)
podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i
pracowników administracji (wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w
wydarzeniach szkolnych)
tworzenie wraz z uczniami i rodzicami ceremoniału i tradycji szkoły

4. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi
umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury
organizacja wycieczek szkolnych
współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i
akcje charytatywne
zachęcanie uczniów do pracy w ramach wolontariatu
diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania
zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacja w miarę potrzeb
stworzenie skutecznego systemu rozliczania złych zachowań uczniów
opracowanie i wdrożenie punktowego systemu oceniania zachowania uczniów
wdrażanie uczniów do samorządności

5. Aktywność uczniów
poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów
oraz potrzeb zgłaszanych przez ich rodziców
realizacja projektów edukacyjnych
realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich

6. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia
w przyjaznym i bezpiecznym środowisku
zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa (planowanie pracy zgodnie z
przepisami BHP, przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem
bezpieczeństwa, wymiana sprzętu szkolnego)
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zapewnienie uczniom pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach (ścisła
współpraca z NZOZ w Trzydniku Dużym, zakup koniecznych środków medycznych
niezbędnych w czasie udzielania pierwszej pomocy)
podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich
skuteczności i ewentualna modyfikacja
przeciwdziałanie agresji wśród uczniów (konsekwentne wdrażanie programu
wychowawczego i profilaktycznego, monitoring)
zapobieganie przestępstwom wśród uczniów (ograniczanie wpływu uczniów
stwarzających problemy wychowawcze na społeczność szkolną, diagnozowanie
sytuacji rodzinnej uczniów)
otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
wspieranie ich rodziców i wychowawców (stała współpraca z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów indywidualnych
uczniów, organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów i
rodziców)
udostępnianie informacji na temat organizacji zwalczających agresję, przemoc w
rodzinie, cyberprzemoc i niosących pomoc uzależnionym
współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach
wychowawczych (m. in. poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, kuratorzy
sądowi)
dbanie o właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów
diagnozowanie bezpieczeństwa uczniów, szczególnie podczas przerw
międzylekcyjnych i wyjazdów organizowanych przez szkołę
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły
propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych
(udział w ogólnopolskich programach i akcjach)
organizacja zajęć świetlicowych
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FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM ORAZ
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

1. Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły
tworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, ustalenie form i terminów
spotkań
pobudzanie aktywności rodziców (zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach
szkolnych i ich współorganizacji, wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych
w życie szkoły)
udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych
prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja o prowadzonych
działaniach i inicjatywach, zapoznanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów)
włączanie rodziców w proces decyzyjny (zasięganie opinii w sprawach uczniów i
szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy
rodziców, wspólna ocena działań)
pogłębianie pedagogizacji rodziców

2. Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym i dbanie o jej wizerunek
czynne włączanie się szkoły w uroczystości gminne
organizacja imprez srodowiskowych
czynne włączanie się w akcje charytatywne
współpraca z parafią w zakresie organizacji uroczystości religijnych, historycznych,
lokalnych
współpraca z jednostkami straży pożarnej w ramach zapewnienia bezpieczeństwa
współpraca z Policją w zakresie działań prewencyjnych i profilaktycznych
współpraca z organizacjami w ramach zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego
ścisła współpraca z instytucjami znajdującymi się na terenie gminy
udział w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje oświatowe i kulturalne
udział uczniów w międzyszkolnych konkursach i zawodach sportowych

3. Promocja szkoły
promocja i upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych
działaniach i osiągnięciach
prezentowanie dorobku szkoły w lokalnych mediach
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aktualizacja strony internetowej szkoły i profilu szkoły na facebook’u
analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA SZKOŁY

1.

Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem
oświatowym

aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym
stanem prawnym (ewaluacja Statutu Szkoły i dostosowywanie zapisów do
zmieniających się przepisów prawa oświatowego)
zapewnienie uczniom, rodzicom i nauczycielom dostępu do dokumentów
wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego
tworzenie spójnego programu szkoły
praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów i doskonalenia
pracy szkoły
sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (kontrola przestrzegania prawa
przez uczniów i nauczycieli, ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem
nauczycieli, rodziców i uczniów, wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju
szkoły)

2.

Rozwój zawodowy nauczycieli

analiza indywidualnych planów dokształcania kadry nauczycielskiej, modyfikacja
planu doskonalenia zawodowego nauczycieli obowiązującego w szkole
uzyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły
dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
udostępnianie ofert dokształcania ośrodków kształcenia nauczycieli
analiza wpływu dokształcania nauczycieli na poziom nauczania i wychowania w
szkole
kierowanie wewnątrzszkolnym doskonaleniem i wymianą doświadczeń
zachęcanie nauczycieli do publikacji osiągnięć w czasopismach lokalnych i Internecie
mobilizacja nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,
instruktaż oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie
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zapewnienie twórczej atmosfery w szkole – przykład pracy własnej dyrekcji szkoły,
organizacja szkoleń w zakresie pracy grupowej dla pracowników pedagogicznych i
niepedagogicznych, gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywanie
oceny ich pracy
popularyzacja zdobywania uprawnień egzaminatora OKE przez każdego nauczyciela
jako czynnika podnoszącego umiejętności własne i pośrednio przekładające się na
wzrost poziomu kształcenia,

3.

Stwarzanie dobrych warunków do nauki i rozwoju uczniom oraz do pracy
nauczycielom

podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w
celu poprawy warunków realizacji podstawy programowej i poszerzenia oferty zajęć
(odnowienie sal lekcyjnych, poprawa estetyki korytarzy, wymiana sprzętu,
doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, systematyczne poszerzanie
księgozbioru biblioteki)
dbałość o stan techniczny i estetykę budynku oraz terenu szkoły

4.

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

realizacja projektu wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus +
pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach programów unijnych
wynajem pomieszczeń szkolnych
pozyskiwanie sponsorów

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

Koncepcja pracy szkoły będzie monitorowana, ze względu na stale zmieniające się
warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Wnioski z nadzoru
sprawowanego przez dyrektora szkoły oraz ewaluacji wewnętrznej, przeprowadzanej
w wybranych obszarach, służyć będą jako baza do modyfikacji procesów zachodzących
w szkole oraz ich planowania w przyszłości.
Dyrektor szkoły dwa razy w ciągu roku szkolnego będzie składał sprawozdanie ze
stopnia realizacji koncepcji pracy szkoły.
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