Koncepcja pracy
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim
na lata 2020 – 2025

Szkoła Podstawowa nr 1 jest przyjazna dzieciom i ich rodzicom, otwarta na potrzeby wychowanków i
środowiska i dba o ich wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo.
Naszym przesłaniem w pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej jest przygotowanie uczniów
do dalszego kształcenia oraz do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, wdrażanie do
poszanowania historii i tradycji narodowej, kształtowanie kreatywności, otwartości na świat, na
potrzeby innych ludzi i środowiska oraz nabywanie kluczowych kompetencji, które są uniwersalne i
mogą być wykorzystywane w każdym obszarze życia ucznia.
Głównym celem szkoły jest bezpieczeństwo, dobro uczących się dzieci, działalność zgodna z
lokalnymi potrzebami i możliwościami oraz kierowanie się w pracy pedagogicznej obowiązującymi
procedurami, przepisami i kierunkami polityki oświatowej.

Wartości nadrzędne promowane przez naszą placówkę to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prawość
Patriotyzm
Kreatywność
Współdziałanie
Profilaktyka, bezpieczeństwo, zdrowie
Wzajemny szacunek
Empatia
Pomoc potrzebującym (wolontariat)
Samodzielność
Wolność wyboru
Tolerancja

Normy obowiązujące w szkole:
•

Funkcjonujemy w oparciu o ustalone normy zawarte w podstawowych dokumentach
szkolnych:
- Statut Szkoły
- Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny
- „Zawsze Bezpieczni” – zestaw regulaminów i zasad obowiązujących w szkole.

- Procedura Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
- Procedury w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ( regulują postępowanie wobec
uczniów i ich rodziców)
•

Cała społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice)
dąży do przestrzegania ustalonych norm.

•

Wzajemne relacje opieramy na zasadach szacunku i życzliwości. Dialog – kluczem do
porozumienia.

Priorytetem naszej działalności jest wszechstronny rozwój dziecka.
Zadania, które stoją przed nami to:
•

Rozwijanie kompetencji

społecznych i

obywatelskich oraz świadomości kulturalnej.

Propagowanie wartości uniwersalnych, np. tolerancja i szacunek, uczciwość, prawość,
empatia, prawdomówność, patriotyzm, pomaganie innym.
•

Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz kształcenie tej
umiejętności w językach obcych.

•

Rozwijanie indywidualnych umiejętności, wiedzy i kompetencji dzieci.

•

Motywowanie uczniów do aktywności, rozwijanie kreatywności oraz współpracy.

•

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, twórczego poszukiwania wiedzy i krytycznego
wyboru źródeł informacji.

•

Wspieranie uczniów z problemami w nauce.

•

Wspieranie uczniów z problemami emocjonalnymi, rodzinnymi.

•

Kształtowanie umiejętności posługiwania się i korzystania z nowoczesnych technologii

•

Integracja i asymilacja w środowisku osób innych narodowości.

•

Profilaktyka zachowań ryzykownych.

Aby wykonać zadania umożliwiające realizację koncepcji pracy podejmujemy szereg działań:
•

Stwarzamy uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju
intelektualnego, fizycznego i duchowego na miarę ich możliwości.

•

Doskonalimy proces edukacyjny skierowany na przygotowanie uczniów do dalszego etapu
kształcenia.

•

Dobieramy metody i formy pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej dostosowane
do możliwości uczniów i uwarunkowań placówki.

•

Monitorujemy osiągnięcia szkolne uczniów oraz analizujemy potrzeby tych, którzy mają
problemy w nauce.

•

Organizujemy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach.

•

Organizujemy zajęcia dodatkowe dla uczniów mających trudności w obszarze swoich
zachowań i emocji.

•

Prowadzimy i organizujemy zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne, wspierające rozwój
emocjonalny uczniów.

•

Zapewniamy uczniom i rodzicom wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.

•

Promujemy szkołę w środowisku lokalnym.

•

Stwarzamy okazję do zdobycia wiedzy bezpośredniej w ramach organizowanych wycieczek,
warsztatów i spotkań z zaproszonymi gośćmi.

•

Umożliwiamy uczniom udział w różnego rodzaju projektach, akcjach, konkursach i imprezach
o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.

•

Prowadzimy Szkolne Koło Wolontariatu

•

Wdrażamy uczniów do samorządności poprzez uczestnictwo w organizacjach uczniowskich i
podejmowanie autonomicznych decyzji.

•

Doskonalimy własny warsztat pracy i kwalifikacje zawodowe. Systematycznie uczestniczymy
w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach rozwijając umiejętności pedagogiczne.

Podjęte zadania realizujemy we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Celem tej współpracy jest:
•

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami lokalnymi:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Centrum Kultury, Biblioteka Pedagogiczna, Mediateka oraz Miejska
Biblioteka Publiczna i inne.

•

Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich we współpracy z organizacjami
charytatywnymi.

•

Kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz nauka bezpiecznego zachowania się w różnych
sytuacjach

we współpracy z instytucjami porządku publicznego, tj. Sanepid, Komenda

Powiatowa Policji, Straż Miejska.
•

Rozwijanie indywidualnych zdolności i aktywności uczniów poprzez organizację konkursów
szkolnych i międzyszkolnych oraz przez inne instytucje.

Nasza szkoła systematycznie współpracuje z rodzicami/opiekunami dzieci. Współdecydują oni o
wielu ważnych aspektach pracy placówki – Rada Rodziców i Rada Szkoły.
Ponadto celem współpracy jest:
•

Wdrażanie do współodpowiedzialności w kształceniu dzieci.

•

Podnoszenie świadomości pedagogicznej i wychowawczej rodziców.

•

Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

•

Przekazywanie informacji o osiągnięciach szkolnych i zachowaniu uczniów.

•

Bieżące rozwiązywanie sytuacji problemowych.

•

Współorganizowanie wycieczek i imprez szkolnych.

Baza szkoły
Nasze działania skierowane są na tworzenie przyjaznej atmosfery nauki, pracy i zabawy. Sprzyja
temu dość niezwykła lokalizacja placówki w dwóch budynkach – przy ulicy Bartniaka 13a (klasy IVVIII) i Kilińskiego 8b (klasy I-III oraz oddziały przedszkolne). Takie rozwiązanie ma wiele zalet, m.in.:
mniejsze zagęszczenie w czasie przerw sprzyja bezpieczeństwu uczniów, najmłodsze dzieci łatwiej
adaptują się do nowych warunków, uczniowie nie są anonimowi, sprawniej przebiega organizacja
pracy.
Szkoła dba o modernizację i nowoczesne wyposażenie placówki. W chwili obecnej do dyspozycji
uczniów są:
•

22 sale lekcyjne,

•

2 pracownie komputerowe,

•

dwie biblioteki,

•

świetlica,

•

sala gimnastyczna oraz sala rekreacyjna (kl. 0- III),

•

dwie stołówki,

•

centrum medialne umiejscowione w szkolnej czytelni przy ul. Bartniaka,

•

wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztucznym oświetleniem,

•

mini boisko dla klas młodszych,

•

plac zabaw,

•

gabinet logopedy,

•

gabinetu pedagoga, psychologa szkolnego,

•

klasopracownie,

•

gabinet pielęgniarki.

Szkoła wyposażona jest w sieć informatyczną i sprzęt multimedialny – komputery, projektory, tablice
interaktywne.
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Kilińskiego pozwoliła na stworzenie komfortowych
warunków do nauki najmłodszym uczniom naszej szkoły.
Planowana modernizacja budynku przy ul. Bartniaka pozwoli na udoskonalenie warunków i
usprawnienie toku nauki.
Dokument przyjęty i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 lutego 2020 r.

