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I

Wstęp
Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została stworzona na podstawie analizy dokumentów, raportów, sprawozdań z różnych obszarów pracy szkoły, zebranych informacji na ten temat oraz w oparciu o
kierunki polityki oświatowej państwa. Autorami koncepcji są Rada Pedagogiczna
oraz dyrektor Gimnazjum. Koncepcja będzie modyfikowana w trakcie realizacji i
przystosowywana do bieżących potrzeb. Po zakończeniu jej realizacji nastąpi
ewaluacja.

II Dokumenty i informacje wykorzystane w procesie planowania







Wyniki ewaluacji wewnętrznej
Wyniki egzaminów gimnazjalnych
Wnioski z posiedzeń rad pedagogicznych
Wnioski zespołów nauczycielskich zamieszczane w semestralnych i rocznych sprawozdaniach z działalności
Wnioski z nadzoru pedagogicznego
Kierunki polityki oświatowej państwa

Mocne strony
Baza lokalowa

Obszary wymagające doskonalenia
lub poprawy
Wyniki z egzaminów zewnętrznych

Wysoki poziom wykształcenia nauczycieli. (dwukierunkowość oraz możliwość nauczania trzech przedmiotów)
Podejmowanie szkoleń przez nauczycieli
Współpraca nauczycieli

Efektywność nauczania, w tym znaczące
osiągnięcia uczniów

Systematyczne diagnozowanie poziomu wiadomości i umiejętności oraz
przyrostu wiedzy uczniów na wszystkich poziomach klas

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (głównie dzienniki zajęć obowiązkowych)

Powstawanie raportów z badań i diagnoz wiadomości i umiejętności
uczniów

Współpraca z rodzicami

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego

Udział uczniów w działalności szkoły

Prowadzenie zajęć wyrównujących
poziom edukacyjny uczniów

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne, a
w szczególności w pomoce multimedialne

Organizacja zajęć przygotowujących
uczniów do konkursów przedmiotowych
Oferta zajęć pozalekcyjnych

Dokumentowanie pracy wszystkich podmiotów szkoły

Efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczestnictwo w projektach edukacyjnych
o zasięgu wojewódzkimi, ogólnopolskim.

Działania związane z imieniem szkoły

Organizacja pracy gimnazjum
Omawianie z rodzicami wyników rozpoznania osiągnięć uczniów
Diagnoza potrzeb w zakresie wychowania, profilaktyki i opieki w szkole
Szybkie reagowanie na drobne objawy
demoralizacji uczniów
Klimat gimnazjum

III

Przejmowanie odpowiedzialności za działania wychowawcze przez wszystkich
nauczycieli
Promowanie aktywności i osiągnięć
uczniów.
Doradztwo zawodowe
Spójność podejmowanych działań wychowawczych

MISJA GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO w MIĘKINI.
1. Misja Gimnazjum to:
 wychowanie dobrego, kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który
osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym;
 wykształcenie ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności z
uwzględnieniem indywidualnych możliwości;
 wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.
 wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich;
 kształtowanie tolerancji;
 eliminowanie agresji;
 nauczanie pracy nad sobą oraz współpracy w grupie;
 kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień, aktywizowanie;
 promowanie zdrowego stylu życia;
 przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym;
 przekazywanie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie u uczniów postaw
patriotycznych;.
2. Absolwent Gimnazjum to uczeń:
 dobrze wykształcony, otwarty na wiedzę;
 odznaczający się kulturą osobistą, tolerancją, aktywnością i empatią;
 posiadający takie umiejętności interpersonalne jak:
 współpraca z innymi,
 komunikatywność,
 życzliwość,
 otwartość na potrzeby innych,
 samodzielność,
 asertywność,
 godnie reprezentujący szkołę i ojczyznę
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IV



systematyczne podnoszenie efektów kształcenia,
wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,

V

ZADANIA PRIORYTETOWE

1. POPRAWA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY
 Konsekwencja wszystkich pracowników szkoły w podejmowanych działaniach
wychowawczych.
 Spójność podejmowanych działań wychowawczych.
 Zaplanowanie zmian w dydaktyce w celu podniesienia efektywności, a w rezultacie poprawy wyników egzaminów gimnazjalnych i uzyskania dodatniego
wskaźnika EWD.
 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Opracowanie indywidualnych programów dostosowawczych zgodnie z opiniami PPP.
 Zintensyfikowanie pracy z uczniem zdolnym, również poprzez branie udziału w
różnych konkursach zewnętrznych w tym organizowanych przez Kuratora
Oświaty.
 Wzmocnienie u uczniów motywacji do działania na rzecz własnego rozwoju.
 Wprowadzanie przez nauczycieli metod aktywnych na lekcjach oraz metod
wykorzystujących multimedia.
2. UPORZĄDKOWANIE PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W SZKOLE POPRZEZ
WPROWADZENIE ZESPOŁOWOŚCI DZIAŁAŃ
 Przejęcie odpowiedzialności za działania wychowawcze przez wszystkich nauczycieli.
 Uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez organizowanie uroczystości szkolnych,
angażujących całą społeczność szkolną.
 Rzetelne prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkolnej.
 Celowe i logiczne dokumentowanie działań nauczycieli, uczniów i rodziców
poprzez stosowny i esencjonalny dobór narzędzi.
 Szybkie i mądre reagowanie na zmiany prawne w oświacie.
 Podejmowanie szkoleń przez nauczycieli w celu nieustannego podnoszenia
kompetencji grona pedagogicznego.
 Wzmocnienie działalności samokształceniowych, zadaniowych i wychowawczych zespołów nauczycielskich.
 Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów
m. in. poprzez: opracowanie indywidualnych programów zgodnie z opiniami
PPP, organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z optymalnym wykorzystaniem godzin nauczycielskich zgodnie z art. 42 KN, stosowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
3. WZMOCNIENIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 Wzmocnienie poprzez planowanie działań promocyjnych szkoły.
 Wzmocnienie zaangażowania rodziców w sprawy szkoły.
 Podjęcie działań innowacyjnych w dziedzinie dydaktyki.
 Przystępowanie do projektów edukacyjnych w ramach programów Unii Europejskiej.
 Zbudowanie w gimnazjum systemu doradztwa zawodowego.
 Współtworzenie przez rodziców planów pracy wychowawców.

 Podejmowanie działań, we współpracy z Radą Rodziców, zmierzających do
aktywnego udziału rodziców w życiu szkoły (turnieje klas-rodziców, partnerskie
wywiadówki, organizacja balu klas trzecich….).
 Organizacja spotkań okolicznościowych ( Dzień Matki, Ojca, Dzień Edukacji
Narodowe Wigilia….)
 Organizacja Święta Szkoły.
 Tworzenie obrzędowości szkolnej.
4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
 Podejmowanie działań wzbogacających wyposażenie Gimnazjum w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem zespołów nauczycieli.
 Wspomaganie nauczycieli w opracowaniu programów autorskich i innowacji
pedagogicznych.
 Podjęcie starań o wprowadzenie e-dziennika.

