PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W OLKUSZU
W LATACH 2012 – 2017
Główne założenia:
1. Realizując wszystkie zadania statutowe, nasza szkoła stawia sobie za cel główny pracę wychowawczą. Wychowujemy naszych
uczniów w duchu wartości. Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie wśród uczniów postaw: patriotycznych, prorodzinnych,
i prozdrowotnych.
2. Naszym priorytetem jest stwarzanie równych szans edukacyjnych uczniom, w myśl zasady, że każdy uczeń ma prawo do pełnego
i wszechstronnego rozwoju na miarę swoich możliwości. Indywidualizujemy pracę z uczniem na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych.
3. Nauczyciele i rodzice są równoprawnymi partnerami, są współodpowiedzialni za wzajemne budowanie autorytetu szkoły
i rodziny.
4. Pracujemy na rzecz środowiska lokalnego i szukamy w nim sojuszników dla naszych działań.
WYCHOWANIE I OPIEKA

Rozwijanie indywidualności przy
jednoczesnym poszanowaniu praw
innych

cel

zadanie

Sposób realizacji

Wykonawcy
zadań

Poznanie ucznia, bazowanie na
jego mocnych stronach
i wdrażanie do rzetelnej
samooceny

1. Indywidualizujemy pracę na lekcjach
i zajęciach pozalekcyjnych.
2. Budujemy relacje oparte na zaufaniu.
3. Udzielamy pomocy psychologicznopedagogicznej.
4. Rozwijamy talenty i zainteresowania
każdego ucznia

Nauczyciele,
specjaliści,
pedagog

Nauka współpracy w grupie
i prawidłowej komunikacji

1. Pracujemy w grupach podczas zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Uczymy uważnego słuchania
i spójnego wyrażania swoich myśli na
wszystkich zajęciach.

Nauczyciele

Partnerzy
wspierający
działania
PPP

Termin

PPP

Na bieżąco

Okres
realizacji
planu

Wychowanie w duchu wartości
R Promowanie bezpieczeństwa i zdrowia
o
z
w
i
j

1. Modyfikujemy obowiązujący
Wpajanie zasad właściwego
zachowania się w szkole i poza regulamin ucznia i konsekwentnie się do
niego odwołujemy.
szkołą.
2. Stosujemy system nagród i kar
określony w Statucie.
3. Wyróżniamy uczniów stanowiących
wzór do naśladowania.
Promowanie chrześcijańskiego 1. Odwołujemy się do wartości we
wszystkich sytuacjach wychowawczych.
systemu wartości oraz
2. Uczymy przestrzegania praw człowieka
uniwersalnych zasad etyki.
i wrażliwości na potrzeby osób chorych,
niepełnosprawnych i pokrzywdzonych.
3. Bierzemy udział w akcjach
charytatywnych
1. Zachęcamy uczniów do wstąpienia do
Tworzenie warunków do
gromady zuchowej i drużyny harcerskiej.
działania organizacji
2. Pomagamy w organizacji zbiórek,
harcerskiej
biwaków i rajdów.
3. Uczymy patriotyzmu poprzez udział w
obchodach uroczystości państwowych.
Troska o bezpieczeństwo i
1. Modyfikujemy i wdrażamy
zdrowie uczniów
zintegrowany plan działań
2. Rozbudowujemy system monitoringu
wizyjnego i wykorzystujemy go do
działań wychowawczych.
3. Zapewniamy zdrową żywność w
sklepiku szkolnym,
4. Organizujemy mleko, porcję owoców i
warzyw dla uczniów klas I-III
5. Bierzemy udział w programach
profilaktycznych
Profilaktyka zdrowotnej
1. Organizujemy Turniej Wiedzy
Zdrowotnej i Profilaktycznej
2. Bierzemy udział w akcjach
organizowanych przez służbę zdrowia
Kultywowanie pamięci
1. Uroczyście obchodzimy Święto Patrona

Rada
Pedagogiczna,
Samorząd
Uczniowski,
Rada Rodziców

Rodzice
PPP

Nauczyciele,
wychowawcy

Od roku
Parafia
stowarzyszenia 2012/13
i organizacje o
charakterze
pomocowym i
dobroczynnym

Dyrektor,
nauczyciele,
władze Hufca i
Okręgu,
instruktorzy
harcerscy
Dyrektor,
nauczyciele,
pracownicy
niepedagogiczni

ZHR, ZHP

2012-2017

Rodzice,
Policja, Straż
Miejska,
Zarząd
Osiedla,
UMiG Olkusz
służba zdrowia

Na bieżąco

Dyrektor,
nauczyciele

Sanepid
służba zdrowia

Okres
realizacji
planu

Rodzice

Na bieżąco

Dyrektor,

Od roku
2012/13

o patronie szkoły

2. Uczestniczymy w obchodach
rocznicowych bitwy pod Krzykawką.
3. Współpracujemy ze szkołą w
Pontenure.
4. Organizujemy wakacyjne wymiany
młodzieży.

Grono
Pedagogiczne

Utrzymywanie kontaktów
z absolwentami oraz
emerytowanymi nauczycielami
i pracownikami naszej Szkoły

1. Gromadzimy informacje o losach
absolwentów
2. Zapraszamy byłych uczniów i
pracowników; we współpracy z nimi
organizujemy szkolne uroczystości.

Dyrekcja
Grono
Pedagogiczne

Towarzystwo
Przyjaźni
PolskoWłoskiej

UMiG
Rada
Rodziców

Okres
realizacji
planu

Cel wynikający z ewaluacji rocznej (w następnych latach może powstać)

KSZTAŁCENIE

Systematyczna
poprawa jakości
kształcenia

cel

zadanie

Sposób realizacji

Wykonawcy
zadań

Podnoszenie poziomu
nauczania i poprawa wyników
egzaminów zewnętrznych.

1. Badamy wyniki nauczania na różnych
poziomach ze szczególnym
uwzględnieniem Sprawdzianu
2. Analizujemy wyniki i wdrażamy
wnioski do praktyki szkolnej.
3. Realizujemy program poprawy
efektywności kształcenia.

Dyrektor,
zespoły
nauczycieli,
rada
pedagogiczna

Partnerzy
wspierający
działania
Ośrodki
doskonalenia
nauczycieli.
Biblioteka
Pedagogiczna

Termin

Od roku
2012

Ośrodki
doskonalenia
nauczycieli

1. Stosujemy aktywizujące metody
nauczania oparte o poznawanie,
okrywanie, działanie i przeżywanie.
2. Wprowadzamy metodę projektu.
3. Obok oceniania sumującego stosujemy
ocenianie kształtujące.
4. Wprowadzamy innowacyjne formy
pracy.
5. Przenosimy punkt ciężkości z
„osiągania wyników nauczania na rzecz
umiejętności uczenia się i rozwiązywania
problemów oraz rozumienia świata”.

Nauczyciele

Tworzenie systemu wsparcia
dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

1. Dostosowujemy wymagania do potrzeb
i możliwości uczniów objętych pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.
2. Zapewniamy pomoc specjalistów
3. Organizujemy pomoc koleżeńską

Nauczyciele,
pedagog

PPP

Od roku
2012

Motywowanie uczniów do
systematycznej pracy

1. Oceniamy uczniów za postępy.
2. Doceniamy wysiłek, wkład pracy
włożony w realizację zadania.
3. Nagradzamy za wyniki w nauce.
4. Stwarzamy możliwość prezentacji
swoich umiejętności i talentów.

Dyrektor,
nauczyciele,

Rodzice

Na bieżąco

Wprowadzanie nowych metod
nauczania i oceniania

Cel wynikający z ewaluacji rocznej (w następnych latach może powstać)

Okres
realizacji
planu

szkoły wyższe

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I LOKALNYM ŚRODOWISKIEM

Budowanie partnerskich relacji z rodzicami uczniów

cel

zadanie

Sposób realizacji

Wykonawcy
zadań

Zwiększenie udziału rodziców
w życiu szkoły.

1. Dbamy o zwiększenie frekwencji
rodziców, a szczególnie ojców na
zebraniach i imprezach szkolnych poprzez
organizację konkursów międzyklasowych.
2. Angażujemy rodziców do
różnorodnych działań na rzecz szkoły
m.in. do udziału w komisjach
zajmujących się ważnymi dla rodziców
obszarami działalności szkoły
(bezpieczeństwo, wypoczynek,
organizacja uroczystości i imprez
szkolnych)
3. Organizujemy zebrania w atrakcyjnej
dla rodziców formie.
1. Systematycznie badamy stopień
zadowolenia rodziców ze szkoły
i analizujemy wnioski.
2. Wnioski z analiz uwzględniamy w
planowaniu pracy.
3. Kontaktujemy się z rodzicami w
dogodnej dla rodziców formie
4. Monitorujemy funkcjonowanie w
praktyce ustalonych zasad współpracy
„Szkoła – Rodzice”
1. Prowadzimy indywidualne
poradnictwo.
2. Zapraszamy na spotkania ze
specjalistami
3. Prowadzimy „Szkołę dla Rodziców”

Dyrektor,
wychowawcy

Podniesienie stopnia
zadowolenia rodziców ze
szkoły.

Pomoc w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych

Partnerzy
wspierający
działania
Rada
Rodziców

Dyrekcja,
nauczyciele

Dyrektor,
pedagog
wychowawcy,
nauczyciele

Termin

Od roku
2012

2012-2017

PPP
specjaliści

Cały okres
realizacji
planu
Od roku
2013

Dyrektor,
rada
pedagogiczna

1. Prowadzimy i na bieżąco aktualizujemy
stronę internetową szkoły.
2. Publikujemy informacje o szkole w
lokalnej prasie i portalach internetowych
3. Wydajemy publikacje, foldery, ulotki
informujące o ofercie szkoły i
osiągnięciach naszych uczniów.
4. Prowadzimy wewnętrzną promocję.
5. Organizujemy konkurs „Olkusz-moje
miasto” dla uczniów szkół podstawowych.
Cel wynikający z ewaluacji rocznej (w następnych latach może powstać)

Dyrektor,
zespół
informacyjnopromocyjny

Pozyskiwanie
sojuszników w
środowisku lokalnym

1. Badamy potrzeby i oczekiwania oraz
wdrażamy wnioski z analiz.
2. Wspólnie realizujemy przedsięwzięcia
na rzecz szkoły i środowiska.
3. Informujemy o działalności szkoły.
4. Pozyskujemy sponsorów i darczyńców.
5. Udostępniamy bazę szkoły podmiotom
ze środowiska lokalnego na zasadach
niekomercyjnych.

Rozwój współpracy
z podmiotami w środowisku
lokalnym.

Promocja szkoły

Budowanie pozytywnego
wizerunku szkoły w
środowisku.

UMiG
Rada
Rodziców
Zarząd
Osiedla
Bractwo
Rycerskie
MOK
Biblioteka
Publiczna
Rada
Rodziców

2012-2017

Cały okres
realizacji
planu

UMiG

BAZA SZKOŁY

Zapewnienie
optymalnych
warunków
pobytu w szkole

cel

zadanie

Sposób realizacji

Wykonawcy
zadań

Utrzymanie w należytym
stanie technicznym sal
lekcyjnych, korytarzy i szatni

1. Monitorujemy stan techniczny
pomieszczeń.
2. Dokonujemy drobnych prac
renowacyjnych.
3. Odnawiamy pomieszczenia,
wymagające remontu.

Dyrektor,
wychowawcy

Partnerzy
wspierający
działania
UMiG
Rodzice
Sponsorzy

Termin

2012-2017

Zakup nowego wyposażenia

Rozwój bazy sportowej

Dostosowanie bazy do potrzeb
dzieci sześcioletnich

1. Wyposażymy szatnie w szafki
indywidualne,
2. Sale klas IV-VI są wyposażone w
nowe meble i pomoce dydaktyczne
konieczne do realizacji podstawy
programowej.
3. Szkoła posiada gabinet do prowadzenia
zajęć specjalistycznych
1. Wykorzystujemy w pełni warunki
szkoły i otoczenia szkoły do organizacji
zajęć sportowych (sala gimnastyczna,
ogród, plac zabaw, itp.)
2. Pozyskujemy środki pozabudżetowe na
remont sali gimnastycznej i boiska.
3. Doposażamy szkołę w sprzęt do
gimnastyki korekcyjnej i zajęć
sportowych.
4. Budujemy bieżnię i skocznię.
1. Sale lekcyjne są wyposażone w pomoce
niezbędne do realizacji podstawy
programowej.
2. Funkcjonuje szkolne miejsce i plac
zabaw.
3. Sanitariaty i stołówka są przystosowane
do wzrostu i przyjazne dla dzieci.

Cyfryzacja szkoły

1. Korzystamy z TIK na zajęciach z
uczniami.
2. W szkole funkcjonuje sieć wi-fi.
3. Pozyskujemy nowy sprzęt
komputerowy.
4. Wyposażamy kolejne sale w sprzęt
multimedialny.
5. W szkole funkcjonuje „Dziennik
elektroniczny”
Cel wynikający z ewaluacji rocznej (w następnych latach może powstać)
Rozwój technologii
informacyjnej i
komunikacyjnej

Dyrektor,
sekretarz

Dyrektor,
sekretarz

UMiG
Rada
Rodziców

UMiG

Od roku
2014

Od roku
2012
Od roku
2014

2012-2017

Dyrektor,
sekretarz,
nauczyciele

Od roku
2013
Dyrektor,
nauczyciel
informatyki
i zajęć
komputerowych
nauczyciele

UMiG

2012-2017

Firmy
komputerowe

Od roku
2013

