KONCEPCJA PRACY
Zespołu Placówek Oświatowych
w Stadnickiej Woli

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli wchodzą:

- przedszkole
- szkoła podstawowa

Nasza szkoła jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek w regionie.
To nowoczesna, spełniająca standardy europejskie placówka oświatowa. Możemy się pochwalić:
- profesjonalną halą sportową
- boiskiem sportowym
- trzema pracowniami komputerowymi
- biblioteką i czytelniami
- dwiema świetlicami
- siłownią
- stołówką
- aulą szkolną i pięknym dziedzińcem wewnętrznym
- placem zabaw dla najmłodszych uczniów
- klasopracowniami z dostępem do Internetu, wyposażonymi w sprzęt audiowizualny wykorzystywany
w trakcie zajęć (laptopy, projektory, tablice interaktywne, telewizory, odtwarzacze DVD)
- pracowniami do nauczania indywidualnego
- prowadzeniem dziennika elektronicznego.
Nasza kadra to zespół doświadczonych, przyjaznych uczniom i ściśle ze sobą współpracujących
nauczycieli. Wprowadzają oni atrakcyjne metody pracy, chętnie dokształcają i doskonalą się poprzez różnego
rodzaju kursy, szkolenia i studia podyplomowe.
Naszym zadaniem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego
rozwoju intelektualnego i duchowego, a tym samym wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania.
Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności, umiejącego szanować
i żyć tradycjami narodu polskiego, a jednocześnie uczymy szacunku i otwartości w podejściu do innych kultur.
Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli odpowiedzialni i posiadali wiedzę niezbędną do przyszłego
funkcjonowania we współczesnym świecie.
Przyjęcie przez szkołę imienia zobowiązuje społeczność szkolną do życia zgodnie z normami, zasadami,
postawami reprezentowanymi przez patrona.

NASI UCZNIOWIE CZUJĄ SIĘ W SZKOLE BEZPIECZNIE

Chcemy zapewnić uczniom bezpieczne, higieniczne warunki nauki i pobytu w naszej placówce w czasie
lekcji, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
Zadania wpływające na zapewnienie bezpieczeństwa realizujemy poprzez:


pełnienie dyżurów przez nauczycieli na przerwach międzylekcyjnych i podczas wszystkich imprez
szkolnych



zapewnienie opieki dla uczniów dojeżdżających podczas dowozów i odwozów ze szkoły



organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów oczekujących na odwóz



zapewnienie opieki nad uczniami podczas różnego rodzaju wycieczek



wykorzystywanie w codziennej pracy szkoły monitoringu, w który szkoła jest wyposażona



przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli



uświadamianie uczniów o istniejących zagrożeniach (pogadanki, lekcje wychowawcze, spotkania
z pedagogiem, przedstawicielami Sanepidu, Komendy Powiatowej Policji)



zapewnienie uczniom opieki pielęgniarki szkolnej



realizowanie programów dotyczących bezpieczeństwa

NASI UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ODKRYWAĆ
I ROZWIJAĆ SWOJE TALENTY
Nasi uczniowie i absolwenci odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i sportowych (na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim).
Dbamy o to, aby byli aktywni, rozwijali zainteresowania na miarę swoich możliwości.
Wspieramy talenty naszych wychowanków poprzez:


indywidualizowanie pracy z uczniami



umożliwienie zaprezentowania uczniom swoich umiejętności muzycznych, aktorskich, plastycznych
podczas różnego rodzaju uroczystości i wystaw (o zasięgu lokalnym i szkolnym)



dbanie o rozwój zainteresowań uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i funkcjonowanie:
 kół przedmiotowych
 szkolnego klubu fotograficznego KADR
 szkolnego klubu szachowego CZATRANG
 uczniowskiego klubu sportowego OLIMPIA
 zespołu wokalno-instrumentalnego PASJA
 szkolnego koła PCK, wolontariatu



organizowanie konkursów, zawodów sportowych



udział w projektach i programach edukacyjnych

RZETELNIE PRZYGOTOWUJEMY UCZNIÓW DO DALSZEJ NAUKI

Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. Nasi absolwenci dobrze
radzą sobie na kolejnych etapach edukacyjnych.
Przygotowujemy naszych wychowanków do nich poprzez:


organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych



diagnozowanie osiągnięć uczniów w formie próbnych egzaminów



analizowanie wyników egzaminów i modyfikowanie sposobów pracy z uczniami na podstawie
wniosków z tej analizy

SPORT I TURYSTYKA
ZAJMUJĄ WAŻNE MIEJSCE W NASZEJ SZKOLE

Posiadamy świetnie przygotowaną do zajęć sportowych bazę lokalową. Bardzo dbamy o rozwój kultury
fizycznej i umiejętności sportowych naszych uczniów (możemy pochwalić się osiągnięciami sportowymi
na poziomie powiatowym i wojewódzkim). Naszym celem jest propagowanie zdrowego, aktywnego trybu
życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Realizujemy go poprzez:


tworzenie, w miarę możliwości i zainteresowań, klasy o profilu sportowym



organizowanie aktywnych form wypoczynku:
 Realizacja zajęć sportowych
 Prowadzenie zajęć SKS, w trakcie których szczególny nacisk położony będzie na gry
zespołowe
 Udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
 Organizowanie Mikołajkowego Turnieju Gier i Zabaw
 Organizowanie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych w grach zespołowych
 Organizowanie dla uczniów rajdów pieszych i rowerowych



podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach w-f w ramach nauczania zintegrowanego



współorganizowanie dla uczniów zimowisk, kolonii.

SZCZEGÓLNIE DBAMY O POTRZEBY UCZNIÓW
Z DYSFUNKCJAMI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Chcemy, aby uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi czuli się w szkole bezpiecznie i w pełni
się realizowali.
Dążymy do tego poprzez:


Dostosowanie bazy lokalowej i dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych



Przygotowanie kadry do pracy z uczniem z dysfunkcjami i niepełnosprawnym



Stwarzanie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych z ich rówieśnikami w środowisku
szkolnym



Realizowanie w pracy z uczniami zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej



Realizowanie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Jesteśmy otwarci na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami
działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej:


Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Końskich, dzięki której nasi uczniowie otrzymują wsparcie
w formie diagnozy i zaleceń do indywidualnej pracy, a psychologowie i pedagodzy tej instytucji
prowadzą także warsztaty dla uczniów w szkole



Komendą Powiatową Policji (pracownicy tej instytucji przeprowadzają dla uczniów prelekcje,
pogadanki na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, pomagają w organizowaniu egzaminów na kartę
rowerową)



samorządem lokalnym (reprezentujemy szkołę w ważnych uroczystościach lokalnych, bierzemy udział
w akcjach ekologicznych i charytatywnych).



Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Końskie (udział w wystawach, spotkaniach autorskich)



Domem Kultury (udział w wystawach, konkursach plastycznych, konkursach pieśni i poezji
patriotycznej)



Koneckim Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej



Oddziałem Rejonowym PCK w Końskich



Sołectwami (Wąsosz, Stadnicka Wola)



Współpraca z absolwentami (udział uczniów w uroczystościach szkolnych)

WYCHOWUJEMY UCZNIÓW
W DUCHU PATRIOTYCZNYM I POSZANOWANIA TRADYCJI
Naszym zasadniczym celem i zadaniem jest wszechstronny rozwój młodego człowieka, między innymi
poprzez kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej.
Dążymy do tego poprzez:


organizowanie uroczystości z okazji różnych świąt narodowych i religijnych (rocznica utworzenia
Polskiego Państwa Podziemnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Jasełka, rocznica
utworzenia Armii Krajowej, Patriotyczna Majówka)



organizowanie Dnia Patrona (drugi tydzień czerwca)



odwiedzanie miejsc pamięci narodowej



opieka nad obeliskiem upamiętniającym Zbrodnię Katyńską, który znajduje się na terenie szkoły



cykliczne organizowanie wycieczek, konkursów, projektów o tematyce patriotycznej

UWRAŻLIWIAMY UCZNIÓW NA POTRZEBY INNYCH,
ROZWIJAMY POSTAWY TOLERANCYJNE

Dążymy do wychowania młodego człowieka znającego swoją wartość, znającego swoje prawa,
ale respektującego również prawa innych, rozumiejącego, że różnice między ludźmi są czymś
naturalnym, wrażliwego na potrzeby innych.
Zadania, które pomagają nam w krzewieniu takich postaw to:


kształtowanie wśród uczniów chęci udzielenia pomocy potrzebującym



udział w cyklicznie organizowanych akcjach charytatywnych: (Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy, Akcji Góra Grosza, sprzedaży kart okolicznościowych, zbiórkach odzieży i żywności, itp.,
Akcji „I ty zostań Św. Mikołajem”)



udział w programie „Stypendia Św. Mikołaja” realizowanym we współpracy z Fundacją Św. Mikołaja



otoczenie opieką osób niepełnosprawnych



organizowanie pomocy koleżeńskiej



realizacja programów o charakterze profilaktycznym i wychowawczym

DBAMY O INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Integrujemy społeczność szkolną poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, świętowanie, działanie
na rzecz szkoły (wiele z tych działań realizujemy wspólnie z rodzicami).
Są to:


przedstawienia teatralne



akademie



cyklicznie organizowany Dzień Patrona



wigilie klasowe



zabawy taneczne: andrzejki, zabawa noworoczna, dyskoteki



klasowe wycieczki edukacyjne, rajdy piesze i rowerowe, ogniska



zimowiska dla uczniów szkoły podstawowej



szkolne rozgrywki sportowe

PROWADZIMY SZEROKO ZAKROJONĄ PROFILAKTYKĘ
Celem naszych działań profilaktycznych jest kształtowanie u dzieci i młodzieży dojrzałej postawy wobec
życia, wskazanie im podstawowych wartości i norm postępowania.
Pomagają nam w tym:


realizowane programy profilaktyczne



debaty, przedstawienia i spektakle profilaktyczne



prelekcje i pogadanki dla uczniów



jednolity program godzin wychowawczych zawierający zagadnienia profilaktyczne dostosowane
do każdej grupy wiekowej



ścisła współpraca z Komendą Powiatową Policji w Końskich, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
w Końskich, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, Sanepidem



objęcie uczniów pomocą psychologa i pedagoga

KŁADZIEMY NACISK NA NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH

Wiemy, jak ważna i potrzebna we współczesnym świecie jest znajomość języków obcych, dlatego
też staramy się zapewnić naszym uczniom ich skuteczną naukę poprzez:


zwiększenie liczby godzin z języków obcych



nauczanie języków obcych z wykorzystaniem najnowszej technologii (tablic interaktywnych,
komputerów)



nauczanie języków obcych metodą projektu



organizowanie przedstawień w językach obcych



współpraca z Goethe Institut i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

REALIZUJEMY PRESTIŻOWE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
Jako jedna z 9 szkół w Polsce uczestniczymy w projekcie PASH „Szkoły – Partnerzy Przyszłości”
zainicjowanym i wspieranym przez Republikę Federalną Niemiec. Dzięki realizacji programu:


nasi uczniowie wyjeżdżają i będą mogli wyjeżdżać na stypendia naukowe (wakacyjne) do Niemiec



młodzież ma możliwość uzyskania certyfikatów językowych FIT 1 / FIT2



nasza biblioteka na bieżąco jest doposażana w materiały do nauki języka niemieckiego



gościmy w naszej szkole pracowników Goethe Institut i przedstawicieli szkół partnerskich



realizujemy i będziemy realizować projekty w języku niemieckim

UCZYMY SAMODZIELNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO
PODEJMOWANIA DECYZJI
Chcemy, aby nasi uczniowie byli dobrymi organizatorami, potrafili podejmować decyzje i ponosić
ich konsekwencje, umieli rozwiązywać problemy, dokonywać samooceny, współdziałać w grupie.
Aby stworzyć warunki do kształtowania takich umiejętności:


w szkole sprawnie działa i będzie kontynuował działalność samorząd uczniowski (demokratyczne
wybory samorządu organizują sami uczniowie)



program wychowawczy szkoły uwzględnia działania, które pomagają uczniom dokonywać
samodzielnych wyborów, np.: nowej szkoły, kół zainteresowań, organizacji uczniowskich



pracujemy metodą projektu (która uczy pracy zespołowej i odpowiedzialności za podjęte i realizowane
zadanie)



uczymy asertywności w trakcie lekcji wychowawczych, spotkań z pedagogiem i psychologiem

POMAGAMY I WPIERAMY RODZICÓW
W PROCESIE WYCHOWAWCZYM
Nasza szkoła może sprawnie funkcjonować tylko wtedy, jeśli rodzice będą brali aktywny udział
w jej życiu.


w każdej klasie działa i współpracuje z wychowawcą Rada Klasowa Rodziców, a w szkole Rada
Rodziców Szkoły



poza stałymi spotkaniami z rodzicami organizujemy indywidualne spotkania i rozmowy na temat
dziecka



uroczystości, ważne wydarzenia i decyzje dotyczące działalności szkoły konsultujemy i ustalamy
z rodzicami



zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz materialną w szczególnych przypadkach

DBAMY O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

Poprawność językowa leży na sercu wszystkim nauczycielom. Rozwijamy umiejętność posługiwania
się językiem ojczystym poprzez:


udział uczniów w konkursach na różnych szczeblach



organizowanie cyklicznie Tygodnia Kultury Języka



zapraszanie ciekawych gości na spotkania i pogadanki z uczniami.

KONCEPCJA PRACY
Przedszkola
w Zespole Placówek Oświatowych
w Stadnickiej Woli

„Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania,
tylko niech się bawią.
Dziecko doskonale bawi się,
ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką, bo
uczy się „niechcący”,
a zapamiętuje na zawsze”.
Platon

CELE I ZADANIA


CELE I ZADANIA



Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie
i rozwijanie inteligencji wielorakich.



Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne
cechy charakteru, takie jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność,
samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości.



Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.



Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku szkolnym i rodzinnym, współdziałanie
z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.



Angażowanie rodziców do realizacji zadań w przedszkolu



Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola



Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

WIZJA



Wychowujemy przyszłych optymistów.



Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie
rozwoju dzieci, zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb,
upodobaniami, rodzajem inteligencji)



Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej,
artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.



Likwidujemy wszelkie bariery.



Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

MISJA

W naszym przedszkolu:


Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.



Szanujemy i przestrzegamy praw dziecka.



Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.



Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.



W ramach realizowanych programów kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju oraz do Unii
Europejskiej.



Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne,
ekologiczne.



Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.



Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.



Przywiązujemy

dużą

wagę

do

świąt

rodzinnych,

poznajemy

i

kultywujemy

tradycje

z różnych regionów naszego kraju.


Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.



Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi,
uroczystości szkolne.



Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.



Realizujemy ciekawe projekty.



Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU I ODDZIAŁACH ZEROWYCH
JEST:


Optymistycznie patrzące na świat.



Ufne w stosunku do nauczycieli.



Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne.



Aktywnie uczestniczące w życiu szkolnym.



Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.



Odpowiedzialne i obowiązkowe.



Kulturalne i tolerancyjne.



Świadome różnych zagrożeń.

ZASOBY MATERIALNE

Sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi
dziecka.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W KIERUNKU OSIĄGNIĘCIA
ZAMIERZONYCH CELÓW


Doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje.



Zajęcia indywidualne dla dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich wspomagające i korygujące
rozwój.



Zajęcia indywidualne dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich wspomagające i korygujące rozwój.



Poszerzanie form współpracy z rodzicami.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju,
bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego
środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej
placówki.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY
W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM I ODDZIAŁACH ZEROWYCH
SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI
Stosowane nagrody:


pochwała indywidualna,



pochwała przed całą grupą,



pochwała przed rodzicami,



oklaski,



emblematy,



przydział funkcji.

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI:


przeprowadzenie diagnozy wstępnej,



szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników,
wspomaganie rozwoju,



informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej



półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,



przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM I
ODDZIAŁACH ZEROWYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:


prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),



teczek prac i innych dokumentów,



arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,



materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)



rozmów

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ
W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM I ODDZIAŁACH ZEROWYCH
Sposoby współpracy z rodziną dziecka:



przekazywanie

rodzicom rzetelnej

informacji na temat postępów dziecka, jego

zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,


informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologicznopedagogicznej i innej.



włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz
przedszkola,



szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,



tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM



podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o

charakterze

rodzinnym

(Wigilia

klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka)


współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołą podstawową i gimnazjum,
policją, strażą pożarną, biblioteką szkolną, Biblioteką Publiczną w Końskich, pielęgniarką,
Nadleśnictwem Barycz.

