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  Podstawa prawna:

 

 ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572  
z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324),

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  10  maja  2013  r.  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego – zał.: wymagania wobec szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

I. KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY  ZOSTAŁA  OPRACOWANA  DLA  SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  I  GIMNAZJUM  ZESPOŁU  SZKÓŁ  IM.  WEDLÓW  – 
TUCZYNSKICH W TUCZNIE.



II. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU.
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"Dziecko  chce by  dobre,ć

Je eli nie umie - naucz,ż
   Je eli nie wie - wytłumacz,ż

 Je eli nie mo e - pomó ."ż ż ż
                

                                                          Janusz Korczak

III.              

          

                   

Zespół Szkół im. Wedlów – Tuczyńskich
w Tucznie

WIZJA MISJA
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 IV. CELE GŁÓWNE

Szkoła otwarta dla wszystkich oferująca 

zgodnie z oczekiwaniami środowiska 

usługi edukacyjne na wysokim poziomie, 

tworząca optymalne dla rozwoju warunki, 

zapewniająca rozwój i bezpieczeństwo.

nowoczesna, dobrze wyposażona 
 i bezpieczna placówka,                      

innowacyjne działania,
 bogata oferta edukacyjna,

aktywny, ciekawy świata, 
i poszukujący uczeń,                           

 wyrównywanie szans 
edukacyjnych,
 efektywna współpraca ze 
środowiskiem  lokalnym,

pielęgnowanie wartości moralnych
i patriotycznych,
nowoczesne i efektywne 
zarządzanie,
profesjonalna kadra pedagogiczna. 



VI. CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE-

1.  OSIĄGANIE WYSOKICH WYNIKÓW EDUKACYJNYCH

1.1.   Ukierunkowane szkolenia kadry pedagogicznej -    plan WDN na podstawie diagnozy    

         potrzeb.

1.2. Dokładna  diagnoza umiejętności ucznia - cykliczne diagnozy na początku każdego

       etapu edukacyjnego.

1.3.  Monitorowanie realizacji PP kształcenia ogólnego - kontrola realizacji.

1.4.  Analizowanie wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego - wdrażanie wniosków   

        z analiz.

1.5.  Systematyczne badanie wyników nauczania.

1.6.  Indywidualizacja procesu nauczania - praca z uczniem zdolnym i z uczniem

        z problemami.

1.7.  Organizacja dodatkowych zajęć - wyrównawczych i dla uczniów zdolnych.

1.8.  Kształtowanie kompetencji kluczowych.

1.9.  Motywowanie uczniów do pracy.

1.10. Prowadzenie procesu edukacyjnego w oparciu o korelację międzyprzedmiotową.

1.11. Poszerzanie oferty edukacyjnej.

1.12. Przygotowywanie uczniów do udziału w  konkursach. przedmiotowych.

1.13. Gruntowna analiza orzeczeń i opinii PPP oraz rzetelna realizacja zaleceń.



2. PROWADZENIE  SKUTECZNYCH DZIALAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA

   I PROFILAKTYKI.

2.1.  Coroczna ewaluacja programów: profilaktyki i wychowawczego.

2.2.  Doskonalenie szkolnych procedur.

2.3.  Współpraca z rodzicami podczas tworzenia dokumentacji szkolnej dotyczącej

         wychowania i opieki.

2.4.  Diagnoza bezpieczeństwa i oddziaływań wychowawczych.

2.5. Pedagogizacja rodziców - organizowanie spotkań ze specjalistami.

2.6. Organizacja specjalistycznych zajęć.

2.7.  Współpraca z instytucjami w zakresie wychowania i opieki - Policja, MOPS,

        Straż Miejska, OSP, Sąd Rodzinny, PPP i inne.

2.8.  Monitorowanie realizowania obowiązku szkolnego i nauki.

2.9.  Promocja zdrowego stylu życia.

2.10. Udział i współorganizowanie imprez o charakterze patriotycznym.

2.11. Podejmowanie działań pomocowych w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu.

2.12. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.



VII. MODEL ABSOLWENTA.
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