Koncepcja rozwoju Gimnazjum w Zbąszyniu na lata 2014 – 2019

Cele strategiczne dotyczące rozwoju placówki:
1. Szkoła posiada nowoczesną bazę umożliwiającą świadczenie usług edukacyjnych na
wysokim poziomie oraz w komfortowych warunkach.
2. Szkoła rozwija zainteresowania i talenty uczniów.
3. Szkoła dba o efekty kształcenia i dobrze przygotowuje uczniów do dalszego etapu
edukacji.
4. Szkoła jest integralnym elementem środowiska lokalnego.
5. Organizacja nadzoru pedagogicznego w szkole mobilizuje społeczność szkolną do
działania i sprzyja podwyższaniu jakości pracy szkoły.
6. Szkoła dba o rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej.
7. Szkoła współpracuje z organem prowadzącym i radą rodziców.

Cele Strategiczne

Cele Szczegółowe

1. Szkoła posiada nowoczesną
bazę umożliwiającą świadczenie
usług edukacyjnych na wysokim
poziomie oraz w komfortowych
warunkach.

1.1. W szkole przeprowadzono modernizację pomieszczeń i ich
wyposażenia dostosowując je do potrzeb uczniów i
pracowników.
1.2. Teren Wokół szkoły zagospodarowano zgodnie z potrzebami
uczniów i wymogami bezpieczeństwa.

2. Szkoła rozwija zainteresowania
i talenty uczniów.

2.1. Szkoła posiada ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do
potrzeb uczniów, gwarantujących rozwój pasji i zainteresowań.
2.2. Uczniowie biorą udział w konkursach.
2.3. W szkole eksponuje się osiągnięcia uczniów.

3. Szkoła dba o efekty
kształcenia i dobrze przygotowuje
uczniów do dalszego etapu
edukacji.

3.1. Szkoła prowadzi analizę wyników nauczania, wdraża wnioski
do dalszej pracy.
3.2. W szkole przeprowadzane są testy diagnozujące wiedzę i
umiejętności wg. nowych wymogów egzaminacyjnych.
3.3. Szkoła prowadzi preorientacje zawodową ułatwiając
absolwentom wybór drogi życiowej.
3.4. Uczniowie poznają możliwości lokalnego rynku pracy.
3.5. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczną w zakresie pro
orientacji zawodowej.
3.6. Szkoła bada losy absolwentów

4. Szkoła jest integralnym
elementem środowiska lokalnego.

4.1. Szkoła uczestniczy w ważnych dla Miasta, Powiatu i Regionu
wydarzeniach.
4.2. Szkoła współpracuje z lokalnymi jednostkami i organizacjami.
4.3. Szkoła dba o wizerunek w środowisku lokalnym i promuje
swoje osiągnięcia.

4.4. Szkoła
ściśle
współpracuje
z
lokalnymi
szkołami
ponadgimnazjalnymi i pracodawcami.
4.5. Szkoła rozwija w uczniach poczucie lokalnego patriotyzmu i
przywiązania do tradycji i historii Gminy Zbąszyń.

5. Szkoła dba o rozwój zawodowy
kadry nauczycielskiej.

5.1. W szkole rozpoznaje się potrzeby nauczycieli w zakresie
doskonalenia.
5.2. Szkoła zapewnia poszerzanie przez nauczycieli kwalifikacji i
kompetencji zawodowych.
5.3. Szkoła wspiera uzyskiwanie wyższych stopni awansu
zawodowego.

6. Organizacja nadzoru
pedagogicznego w szkole
mobilizuje społeczność szkolną do
działania i sprzyja podwyższaniu
jakości pracy szkoły.

6.1. W szkole opracowano i wdrożono organizację nadzoru
pedagogicznego.
6.2. W szkole zachęca się nauczycieli do wprowadzania innowacji
pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
6.3. W szkole prowadzi się systematyczne monitorowanie realizacji
podstawy programowej.

7. Szkoła współpracuje z organem
prowadzącym i radą rodziców.

7.1. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w
podejmowanych działaniach.
7.2. Współpraca wychowawców z rodziców w celu poprawy
frekwencji, wyników w nauce i zachowaniu (zebrania,
spotkania indywidualne, e – dziennik).
7.3. Organizacja spotkań rodziców z pedagogiem i psychologiem.
7.4. Organizowanie spotkań integracyjnych dla rodziców, uczniów i
nauczycieli klas pierwszych.
7.5. Szkoła korzysta z doświadczenia samorządu w zakresie
pozyskiwania środków unijnych, uczestniczy w ważnych dla
samorządu
wydarzeniach,
jest
inicjatorem
działań
promujących Gminę Zbąszyń.

Zadania wynikające z realizacji koncepcji rozwoju Gimnazjum w Zbąszyniu.
Cele Strategiczne
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bazę
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2.1
2. Szkoła rozwija
zainteresowania
i talenty
uczniów.

2.2

Szkoła rozwija
zainteresowania
i talenty
uczniów.

2.3

Zadania
Remont i modernizacja świetlicy
szkolnej.
Poprawa estetyki korytarza na
parterze.
Instalacja w całej szkole
bezprzewodowej sieci Internet i zakup
nowych komputerów.
Doposażenie pracowni
przedmiotowych w wymagane
pomoce dydaktyczne.
Przebudowa starego boiska
asfaltowego na teren rekreacyjno –
sportowy, wykonanie nasadzeń,
instalacja ławek, zmiana nawierzchni.
Ustalenie przynależności terenu przy
ZSP Zbąszyń i Gimnazjum, ustalenie
odpowiedzialności za utrzymanie
terenu.
Zbudowanie ciekawej oferty zajęć
pozalekcyjnych dostosowanych do
potrzeb uczniów: przedmiotowe koła
zainteresowań, zajęcia sportowe,
zajęcia teatralne, zajęcia językowe,
grupa taneczna „Chilli”. Pełne
wykorzystanie godzin karcianych.
Stworzenie harmonogramu zajęć
pozalekcyjnych gwarantującego
dostępność udziału dla wszystkich
uczniów.
Organizacja wycieczek krajoznawczo –
przedmiotowych, rekreacyjno –
sportowych.
Kontynuowanie działalności
Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Gimnazjon”
Udział w zawodach sportowych
Szkolnego Związku Sportowego,
Turnieju Piłki Nożnej Premiera
Donalda Tuska, Wielkopolskim
Turnieju Orlika.
Udział w konkursach przedmiotowych.
Umieszczanie osiągnięć uczniów na
stronie internetowej szkoły i na
szkolnym facebooku.
Wyróżnianie uczniów podczas
uroczystości szkolnych.
Zamieszczanie informacji o
osiągnięciach w lokalnych mediach –

Źródło
finansowania
Szkoła, Sponsorzy
Szkoła
Środki Unijne
Sponsorzy,
Rodzice, Środki
Unijne
Środki zewnętrzne

Szkoła,
Środki Unijne
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elementem
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lokalnego.
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Szkoła jest
integralnym
elementem
środowiska
lokalnego.
4.3

prasie i Zbąszyńskiej Telewizji
Kablowej.
Analiza realizowanych programów
nauczania i monitorowanie realizacji
podstawy programowej.
Analiza wyników testów
gimnazjalnych.
Opracowanie harmonogramu diagnoz.
Spotkania z lokalnymi pracodawcami.
Promocja kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu.
Przygotowanie do decydowania o
sobie, wytyczania własnej drogi
rozwoju zawodowego.
Udział w warsztatach: Aktywny w szkole
– aktywny w życiu (rozwijanie
uzdolnień,
zainteresowań
oraz
kompetencji osoby przedsiębiorczej
życiowo i zawodowo; poznanie
możliwości lokalnego rynku pracy i
zatrudnienia po ukończeniu nauki w
Gimnazjum.
Spotkania psychologa i pedagoga
szkolnego z klasami trzecimi.
Indywidualne konsultacje psychologa i
pedagoga dla uczniów klas trzecich.
Udział w miejskich obchodach Święta
Odzyskania Niepodległości, Konstytucji
3 maja, rocznicach ważnych dla miasta.
Udział w imprezach sportowych i
kulturalnych: Turnieju Unihokeja Polish
Open i Polish Cup, Święcie Jeziora,
Mikołajkowym Wieloboju
Sprawnościowym, Biesiadzie Koźlarskiej
oraz imprezach okolicznościowych
takich jak Otwarcie Stadionu
Lekkoatletycznego, Szkoły Muzycznej.
Współpraca z Zbąszyńskim Centrum
Sportu Turystyki i Rekreacji.
Współpraca z Zespołem Szkolno –
Przedszkolnym w Zbąszyniu i innymi
szkołami z terenu Gminy.
Współpraca z Zbąszyńskim Centrum
Kultury.
Współpraca z Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno – Wychowawczym w Zbąszyniu.
Sprawozdania z konkursów, zawodów,
imprez zawierające informacje o
osiągnięciach uczniów.
Systematyczna aktualizacja strony
internetowej i facebooka.
Współpraca z prasą: tygodnikiem Dzień
Wolsztyński,
Dzień
Nowotomyski,

Środki Unije
„Kapitał ludzki”
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5. Szkoła dba o
rozwój zawodowy
kadry
nauczycielskiej.
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Gazetą Lubuską.
Współpraca z Zbąszyńską Telewizja
Kablową.
Kreowanie pozytywnego wizerunku
placówki wśród uczniów, rodziców oraz
lokalnej społeczności.
Dzień otwarty w Zespole Szkół nr 2 w
Zbąszyniu.
Dzień otwarty w Zespole Szkół nr 1 w
Zbąszyniu.
Wizyty z uczniami klas trzecich w
lokalnych
firmach
i
zakładach
rzemieślniczych.
Nadanie imienia szkole z okazji 15 –
lecia istnienia.
Wniosek o uhonorowanie Zbąszynia
przez Instytut Pamięci Męczenników i
Bohaterów Holocaustu Jad Waszem
w Jerozolimie.
Udział w miejskich obchodach Święta
Odzyskania Niepodległości, Konstytucji
3 maja, rocznicach ważnych dla miasta.
Uroczyste obchody setnej rocznicy
wybuchu powstania wielkopolskiego.
Opieka nad grobami powstańców na
Cmentarzu Parafialnym w Zbąszyniu.
Sumienne wypełnianie przez nauczycieli
informacji o pracy własnej.
Kierowanie nauczycieli na formy
doskonalenia zgodne z
zainteresowaniami i potrzebami
placówki.
Skierowanie 2 osób na kurs dotyczący
ewaluacji w szkole.
Skierowanie 2 osób na kurs dotyczący
analizy wyników testów gimnazjalnych.
Dyrekcja szkoły i nauczyciele pomagają
osobom będącym w trakcie stażu.
Harmonogram obserwacji zajęć.
Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej.
Ocena pracy przynajmniej jednego
nauczyciela w każdym półroczu.
Kontrola przestrzegania przez
nauczycieli przepisów prawa
dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
Motywowanie do doskonalenia i
rozwoju zawodowego.
Wspomaganie nauczycieli w realizacji
ich zadań poprzez organizowanie
szkoleń i narad.
Zróżnicowanie wysokości dodatku
motywacyjnego w zależności od
osiąganych wyników w pracy.
Nagrody dyrektora szkoły za wybitne
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7. Szkoła
współpracuje z
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prowadzącym i
radą rodziców.
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osiągnięcia w pracy pedagogicznej.
Miesięczne raporty dotyczące realizacji
podstawy programowej.

Regularne spotkania z radą rodziców wg
wcześniej ustalonego harmonogramu.

Wspólne planowanie działalności szkoły
i tworzenie planu pracy szkoły na dany
rok szkolny.
Zebrania z rodzicami wg ustalonego
harmonogramu.
Indywidualny kontakt wychowawców z
rodzicami.
Spotkania z pedagogiem i psychologiem
wg . harmonogramu lub potrzeb
rodziców i uczniów.
Integracyjny biwak klas pierwszych.
Diagnoza potrzeb społeczności szkoły.
Na jej podstawie starania o pozyskanie
środków zewnętrznych np. środków
unijnych.
Korzystanie z materiałów promujących
Gminę Zbąszyń przy okazji organizacji
imprez, wizyt, wyjazdów.

Rodzice

Ewaluacja koncepcji.
Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem na okres pięciu lat.
Z pewnością będzie podlegać zmianom.
Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor wraz zespołem nauczycieli przygotowujących Plan
Pracy Szkoły na kolejny rok szkolny dokonają przeglądu zadań w podstawowych obszarach szkoły. W
przypadku dużych zmian zostaną zaproponowane poprawki do Koncepcji Pracy.
Po 4 latach zostanie wykonana ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły przez zespół nauczycieli, a wnioski i
rekomendacje będą podstawą do opracowania kolejnej Koncepcji Pracy Szkoły.
Sposobami ewaluacji będą: obserwacja, ankiety i dyskusja przedstawicieli społeczności szkoły, opinia
rodziców a w razie potrzeby inne techniki ewaluacji.

