Koncepcja Pracy Szkoły
Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie
na rok szkolny 2015/2016
Podstawy prawne tworzenia Koncepcji Pracy Szkoły:
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r.
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
Statut szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki

WSTĘP
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Zgodnie z podstawą
programową kształtuje u uczniów postawy, które sprzyjają ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu:
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek
dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, kulturę osobistą, gotowość do
uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych
kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej
dyskryminacji.

Harmonogram:

1. Organizacja roku szkolnego
2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
3.Terminy klasyfikacji
4. Terminy sprawdzianów
5. Spotkania z rodzicami
6. Terminy posiedzeń rad pedagogicznych
7. Plan zebrań Rady Rodziców
8. Imprezy i uroczystości szkolne
9. Gazetka szkolna
10. Konkursy
11. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Brać Sienkiewiczowska” i
środowiskiem lokalnym
12. Priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie bezpieczeństwa w szkole
„BAT” – Bezpieczeństwo a Ty w roku szkolnym
2015/2016

1.Organizacja roku szkolnego
01.09.2015
01.09.2015–19.01.2016
19.01.2016 – 20.06.2016
23.12.2015 – 31.12.2015
01.02.2016 – 14.02.2016
24.03.2016 – 29.03.2016
24.06.2016
25.06.2016 – 31.08.2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Semestr I
Semestr II
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
Wakacje

2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.11.2015
02.05.2016
27.05.2016
18-20.04.2016

Dzień wolny
Dzień wolny
Dzień wolny
Dni wolne dla klas I i II – egzamin gimnazjalny
Dwa dni wolne -wyznaczenie daty związane jest z ewentualnie
trudnymi warunkami atmosferycznymi i trudnościami z dojazdem
uczniów

3. Terminy klasyfikacji
19.12.2015
20.12.2015
19.01.2016
19.01.2016
20.05.2016
23.05.2016
20.06.2016
20.06.2016

Przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną
uczniom i ich rodzicom
Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych
ocenach na I semestr roku szkolnego 2015/2016
Ostateczny termin wystawiania ocen na I semestr roku szkolnego,
poinformowanie rodziców i uczniów
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
Przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną
uczniom i ich rodzicom
Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych
ocenach na II semestr roku szkolnego 2015/2016
Ostateczny termin wystawiania ocen na II semestr roku szkolnego,
poinformowanie rodziców i uczniów
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

4. Terminy sprawdzianów
Wrzesień
Październik

Testy kompetencji dla uczniów klas I
Testy kompetencji dla uczniów klas II

Listopad/Grudzień
Egzamin próbny dla uczniów klasy III

18-20. 04. 2016

Egzaminy Gimnazjalne

Marzec/kwiecień

Egzamin próbny klas II

Analiza
wyników
Liderzy zespołów
przedmiotow
ych
Analiza
wyników
Liderzy zespołów
przedmiotow
ych
Analiza
wyników
Liderzy zespołów
przedmiotow
ych
Analiza
wyników
Liderzy zespołów
przedmiotow
ych

5. Spotkania z rodzicami
Lp.
1.

2.
3.
4.

5.

- Spotkanie wychowawców z rodzicami wszystkich klas
pierwszych, zapoznanie z dokumentacją szkolną, statutem
Szkoły, WSO, procedurami obowiązującymi w szkole,
programem wychowawczym i profilaktycznym,
Regulaminem uczniowskim, koncepcją pracy szkoły,
harmonogramem uroczystości szkolnych;
- wybór trójek klasowych
-Przedstawienie zasad przeprowadzania egzaminów
gimnazjalnych – klasy trzecie.
- Spotkanie Dyrektora z trójkami klasowymi
- Ukonstytuowanie się Rady Rodziców. Uchwalenie przez
RR, w uzgodnieniu z RP, programu profilaktycznego
i wychowawczego szkoły
- Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas
drugich i trzecich. Wybór trójek klasowych.
- Przypomnienie zasad obowiązujących w szkole,
wynikających z dokumentacji (statutu, procedur,
regulaminów).
- Zapoznanie z regulaminem projektów gimnazjalnych dla
uczniów klas drugich.
- Sprawy różne.
- Dzień Otwarty dla rodziców.

04- 09.09.2015

22 września
22 września

Do 18 września

19 października

6.

- Wywiadówka klasy I-III – zapoznanie rodziców
z ocenami cząstkowymi.

7.

- Dzień Otwarty dla rodziców.

8.

- Wywiadówka śródroczna.

9.

- Dzień Otwarty dla rodziców.

10

- Wywiadówka klasy I-III.
- Zapoznanie z ocenami cząstkowymi i ewentualnymi
zagrożeniami.

11.

Dzień Otwarty dla rodziców.

12.

- Spotkanie dyrektorów z Radą Rodziców –
podsumowanie roczne.
- Wystawianie ocen:
semestr I – do 18 stycznia 2016
semestr II – do 19czerwca 2016

13.

(poniedziałek)
w godz. 17.00 – 18.00
17 listopada (wtorek)
godz. 17.00
(po radzie pedagogicznej)
9 grudnia (środa)
w godz. 17.00 – 18.00
25 – 29 stycznia
godz. 17.00
17 marca (czwartek.)
w godz. 17.00 – 18.00
(po radzie pedagogicznej)
25 kwietnia
(poniedziałek),
godz. 17.00
(po radzie pedagogicznej)
30.05.2016
po radzie szkoleniowej
20 czerwca ( środa
po radzie klasyfikacyjnej)

6. Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
DATA

GODZINA

OMAWIANE ZAGADNIENIA
Posiedzenie Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku
szkolnego 2015/2016:
- zatwierdzenie planu pracy szkoły,
- plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
przydział obowiązków na rok szkolny 2015/2016,
- podział na zespoły przedmiotowe i zadaniowe,
- zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej,
wnioski
wynikające
ze
sprawowanego
nadzoru
pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015,
- omówienie egzaminów gimnazjalnych w roku szk. 2015,
- zatwierdzenia planów naprawczych dla języków obcych,
- organizacja roku szkolnego – informacje dla rodziców.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- przedstawienie m.in. Planu nadzoru pedagogicznego,
terminarza obserwacji, zatwierdzenie zmian w Statucie Szkoły,
przedstawienie planów pracy świetlicy, pedagoga, lidera WDN,
biblioteki, koordynatora ds. bezpieczeństwa, koordynatora ds.
uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, zespołów
przedmiotowych, SU,
- omówienie spraw bieżących.

31.08.2015
poniedziałek

10.00

07.09.2015
Poniedziałek

15.30

19.10.2015
(poniedziałek)
17.11.2015
wtorek

15.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Rada szkoleniowa

15.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach.

19.01.2016
wtorek

15.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej

21.01.2016
czwartek

15.30

17.03.2016
Poniedziałek

15.30

Posiedzenie
Rady
Pedagogicznej
podsumowująco–
analitycznej:
- przedstawienie sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktycznowychowawczej, sprawozdania szkolnych organizacji, zespołów
klasowych, przedmiotowych i innych,
- sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I
semestr
Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- omówienie stanu przygotowań do egzaminów gimnazjalnych,
- szkolenie Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Zespołów
Nadzorujących,
- omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach,

- omówienie wyników egzaminów próbnych, wnioski.
18.04.2016

15.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Rada szkoleniowa

30.05.2016

15.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Rada szkoleniowa

20.06.2016
czwartek

15.30

22.06.2016
wtorek

15.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej:
- klasyfikacja końcowa w klasach I-III,
- ustalenie listy uczniów promowanych,
- ustalenie nagród i wyróżnień dla uczniów oraz kandydatów do
stypendium.
Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującoanalitycznej:
- przedstawienie sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktycznowychowawczej, sprawozdania szkolnych organizacji, zespołów
klasowych, przedmiotowych i innych,
- sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za II
semestr

7. Plan zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców
Data
Rodzaj zebrania, miejsce
Tematyka zebrania
Wrzesień/ październik
Zebrania w klasach
Wybór Rad Oddziałowych
z wychowawcami
Wrzesień
Zebranie przedstawicieli Rady 1. Przedstawienie przez
Rodziców
dyrektora szkoły planu
nadzoru pedagogicznego
oraz planu pracy szkoły na
rok szkolny 2015/16
2. Zatwierdzenie
sprawozdania finansowego
Rady Rodziców za rok
szkolny 2014/15
3. Uchwalenie planu
wydatków z konta Rady
Rodziców na rok szkolny
2015/2016
4. Ustalenie i zatwierdzenie
wysokości dobrowolnej
składki na konto Rady
Rodziców w roku szkolnym
2015/2016
5. Zaplanowanie głównych
założeń do planu pracy na
rok 2015/2016
6. Zapoznanie rodziców z
Koncepcją Pracy Szkoły na
rok szkolny 2015/2016

Październik

Zebranie Rady Rodziców,
gabinet dyrektora

Luty

Zebranie Rady Rodziców,
gabinet dyrektora

Kwiecień/maj

Zebranie Rady Rodziców,
gabinet dyrektora

Czerwiec

Zebranie Rady Rodziców,
gabinet dyrektora

Przedstawienie i
zatwierdzeniePlanu
Wychowawczego i Programu
Działań Profilaktycznych na
rok szkolny 2015/2016
1. Sprawozdanie z
działalności finansowej Rady
Rodziców
1. Zaopiniowanie projektu
arkusza organizacyjnego
szkoły na rok szkolny
2016/17
1. Podsumowanie
działalności Rady Rodziców
2. Podsumowanie
działalności wychowawczej
i opiekuńczej dyrektora
szkoły

8. Harmonogram imprez szkolnych i konkursów przedmiotowych

L.p Data

Uroczystość/Impreza

1.
2.
3.

wrzesień
październik
Październik

Wybory do Samorządu Szkolnego
Dzień Nauczyciela
II Gminny Konkurs Przyrodniczy – promocja
szkoły

4.

październik/
listopad

Występ Grupy Teatralnej Dzieci i Młodzieży z
zespołem Downa „Opatrzność”

5.

listopad

Akademia z okazji 11 – ego Listopada

6.

listopad

Gminny Konkurs Recytatorski

7.
8.

grudzień
grudzień

9.
10.

grudzień
grudzień

Dzień Wolontariusza
Audycja radiowa „Święta Bożego Narodzenia
w Niemczech”
Mikołajki szkolne
XIV Turniej Piłki Nożnej Halowej Drużyn
Sołeckich o Puchar Wójta

11.

styczeń

Przedstawienie „Czterej muzykanci z Bremy”

12.

luty

Konkurs plastyczny „Portret Henryka
Sienkiewicza”

Nauczyciele
odpowiedzialni
Opiekunowie samorządu
Opiekunowie samorządu
M. Koprowska
Monika Rdzanek
R. Wronka
B. Piasek

M. Małysa
M. Prorok
Nauczyciele
j. polskiego
Wolontariat szkolny
J. Drabik
M. Celińska
Wolontariat szkolny
W. Andrzejewski
P. Wątorski
D. Jakubiak
A. Młynarczyk
J. Drabik
M. Celińska
K. Banasik

13.
14.

marzec
marzec

maj

Konkurs Piosenki Angielskiej
„Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”
– konkurs na album
Konkurs dla klas pierwszych: „Życie i
twórczość Henryka Sienkiewicza”
Wewnątrzszkolny Konkurs z języka
niemieckiego
Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 – ego Maja
Dzień Patrona – promocja szkoły

K. Bartold
Mariusz Rdzanek
A. Kutkiewicz
A. Kutkiewicz
Nauczyciele j. polskiego
J. Drabik
M. Celińska
M. Prorok
M. Małysa
Nauczyciele j. polskiego

15.

kwiecień

16.

kwiecień

17.

maj

18.
19.

maj

Podróże Henryka Sienkiewicza

M. Koprowska

20.
21.
22.

maj
maj
maj

Nauczyciele w – f
Nauczyciele w- f
Wychowawcy klas

23.
24.
25.
26.
27.

czerwiec
czerwiec
czerwiec
cały rok
cały rok

„Cała Polska Biega”
„Bieg o tytuł Powały”
Konkurs na najciekawszą postać
Sienkiewiczowską
Rajd Rowerowy „Domaniów 2016”
Festyn Rodzinny „Rycerze Bogurodzicy”
Zakończenie roku szkolnego
Cykl audycji w radiowęźle
Turnieje międzyklasowe z różnych dyscyplin
(piłka nożna i piłka siatkowa chłopców
i dziewcząt, tenis stołowy)

Nauczyciele w – f
Nauczyciele w – f
Wychowawcy klas II
Radiowęzeł
Nauczyciele w – f

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2015/2016 odbywać się będą według
harmonogramu Kuratorium Oświaty
9. Gazetka szkolna
Tytuł
Gazetka szkolna „Szuflada”

Data wykonania
Bieżący rok szkolny

odpowiedzialny
Redaktor Naczelna
Ewelina Woźniak oraz
E. Maj, B. Słowik, D.
Pawlikowska, M.
Sobień

10.Konkursy
Konkursy szkolne i przedmiotowe odbywać się będą według harmonogramów
nadesłanych przez ich organizatorów
11.Współpraca ze Stowarzyszeniem „Brać Sienkiewiczowska” i ze środowiskiem
lokalnym
Lp.

Uroczystość, impreza szkolna

1.

Kwartalnik „Wieści”

2.

Dożynki powiatowe

3.

XII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej dla
P.G i drużyn sołeckich
Pomoc materialna i rzeczowa dla uczniów w trudnej
sytuacji materialnej

4.

Data

Osoby odpowiedzialne

Bieżący rok
szkolny
06.09.2015

Zespół redakcyjny

Grudzień

nauczyciele wychowania
fizycznego
Członkowie
Stowarzyszenia oraz

Bieżący rok
szkolny

Grono pedagogiczna

grono pedagogiczne
5.

V Bal Charytatywny

Styczeń 2016

Członkowie
Stowarzyszenia oraz
grono pedagogiczne

6.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”- rajd
do Domaniowa

Czerwiec

R. Kulak, W.
Andrzejewski

7.

Gabinet stomatologiczny w SP ZOZ w Zakrzewie

Grono pedagogiczny

8.
9.

Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w
Zakrzewie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bieżący rok
szkolny
Bieżący rok
szkolny
Bieżący rok
szkolny

10.

Komisariat Policji w Zakrzewie

Bieżący rok
szkolny

Pedagog i psycholog
szkolny oraz
wychowawcy klas

11.

Stowarzyszenie „Zakrzew Wspólna Droga”

Grono pedagogiczne

12.

Parafia Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie

Bieżący rok
szkolny
Bieżący rok
szkolny

13.

„Caritas” Radom

Bieżący rok
szkolny

Nauczyciele katecheci
oraz wolontariat szkolny

14.

Sanepid Radom- program „Trzymaj formę”

Bieżący rok
szkolny

Grono pedagogiczne

15. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego- „Bądź
bezpieczny na drodze”
16. Komenda Miejska Straży Pożarnej w Radomiu

Bieżący rok
szkolny
Bieżący rok
szkolny
Bieżący rok
szkolny

Grono pedagogiczne

Bieżący rok
szkolny

Psycholog i pedagog
szkolny oraz
wychowawcy

17. Łódzkie Biuro Koncertowe „Wirtuoz”

18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w
Radomiu ul. Kolejowa 22

\

Grono pedagogiczne
Pedagog i psycholog
szkolny oraz
wychowawcy klas

Nauczyciele katecheci
oraz wolontariat szkolny

Grono pedagogiczne
Grono pedagogiczne

12.Priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie wzmocnienia
bezpieczeństwa w szkole „ BAT” – Bezpieczeństwo a Ty w roku szkolnym
2015/2016:
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa- stała
współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Radomiu ul. Kolejowa 22
2. Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej. W roku szkolnym 2015/2016 Publiczne
Gimnazjum w Zakrzewie prowadzi następujące projekty wewnętrznej ewaluacji:
a) Wpływ frekwencji uczniów na wyniki kształcenia i bezpieczeństwa ucznia- zespół do spraw
ewaluacji i grono pedagogiczne
b) Profilaktyka agresji i przemocy w szkole- zespół do spraw profilaktyki agresji i przemocy w
szkole.
c) Poradnictwo kariery- zespół do spraw poradnictwa kariery.
d) Promocja szkoły- zespół do spraw promocji szkoły
3. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.
a) W roku szkolnym 2015/2016 Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie prowadzi

nadal projekt wewnętrznej ewaluacji- zespół badający i monitorujący poziom
bezpieczeństwa w szkole

Podsumowanie:
1. Model absolwenta

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie w czasie
pobytu w szkole i po zakończeniu nauki jest młodym człowiekiem:
- świadomym zachodzących w nim procesów psychicznych;
- oceniającym adekwatnie swoje możliwości;
-znającym swoje zalety i wady;
- wrażliwym na cudzą krzywdę, zło i niesprawiedliwość;
- umiejącym określić własne uczucia;
- mającym świadomość dalszego kształcenia się;
- radzącym sobie z ekonomiczną sferą życia;
- szanującym wartości rodzinne;
- mającym świadomość odpowiedzialności rodzicielskiej;
- wrażliwym na potrzeby innych członków rodziny, starszych osób;
- dbającym o swoje zdrowie - prowadzącym racjonalny tryb życia,
bez nałogów;
- umiejącym sobie radzić w sytuacjach stresowych;
- bezpiecznie poruszającym się na drogach;
- świadomym dróg zakażenia się HIV i innych chorób,
- znającym swoje okolice i swobodnie się tam poruszającym;

- świadomym współpracy Wspólnoty Europejskiej;
- żywiącym patriotyczne uczucia do ojczyzny;
- z szacunkiem odnoszącym się do tradycji;
- odpowiedzialnym za stan naszego środowiska, dbającym o nie;
- świadomym swoich praw i obowiązków;
- aktywnym i twórczym;
- ambitnym;
- wzorującym się na autorytetach.
2.Podstawowe działania umożliwiające realizację wyżej wymienionych
celów:
akademie i apele okolicznościowe
wycieczki
konkursy
happeningi
turnieje sportowe
redagowanie gazetki szkolnej „Szuflada” i kwartalnika „Wieści”
-dbałość o Szkolne Muzeum Regionalne
spotkania, debaty, dyskusje w kawiarence szkolnej „Muzealna” dbałość o wygląd zewnętrzny szkoły i jej otoczenie(ogrody)

Opracował zespół w składzie:

Maria Celińska
Marzena Prorok
Urszula Syta- Orłowska

