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MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 – rok szkolny 2014/2015 

OBSZAR III. 4.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Cel główny, 

zadania 
Cele szczegółowe Przewidywane efekty 

Procedury i narzędzia 

monitorowania 

Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 

Kształcenie 

umiejętności 

warunkujących 

osiąganie sukcesów                       

w kolejnych etapach 

edukacji. 

6. Wspieranie rozwoju dziecka na 

pierwszym i kolejnych etapach 

edukacyjnych w związku 

z obniżeniem wieku realizacji 

obowiązku szkolnego – 

wprowadzenie okresu 

adaptacyjnego dla klas I i IV 

(miesiąc wrzesień). 

Łagodne przechodzenie 

dziecka do kolejnych etapów 

edukacyjnych.  

Tworzenie przyjaznego 

klimatu w szkole, 

sprzyjającego 

wszechstronnemu rozwojowi 

ucznia, poczuciu 

bezpieczeństwa i własnej 

wartości. 

 

 

Plany pracy. 

Plan działań 

wychowawczych. 

 

 

Dyrektor. 

Wychowawcy  

klas I i IV. 

Nauczyciele.  

 

 

Szkoła dba 

o indywidualizację 

procesu nauczania. 

OBSZAR IV. 2.  PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA SZKOŁY 

 

 

 

Wdrażanie 

zintegrowanych 

działań 

wychowawczych               

i profilaktycznych. 

 

 

 

7. Organizacja konkursu „Klasa 

z klasą” promującego wśród 

uczniów właściwe postawy 

i normy społeczne. 

 

 

 

Właściwe postawy społeczne 

uczniów. 

Zapobieganie agresji 

(słownej i fizycznej) wśród 

uczniów. 

Opracowanie 

i upowszechnianie 

zbioru oczekiwań, zasad 

i reguł dotyczących 

zachowania 

w środowisku szkolnym. 

Regulamin konkursu 

„Klasa z klasą”. 

Plan godzin 

z wychowawcą. 

Klasowe kodeksy 

dobrych obyczajów 

(wzorzec człowieka 

kulturalnego). 

Klasowe zasady 

 „Nie – przemocy” 

 

 

 

Dyrektor 

Wychowawcy. 

Samorząd 

Uczniowski. 

Zespół 

zadaniowy. 

Szkoła realizuje 

Program 

Wychowawczy,  

Profilaktyki, 

zadania określone 

w Koncepcji 

Pracy Szkoły, 

wychowuje 

uczniów zgodnie 

z przyjętym 

modelem 

absolwenta. 
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OBSZAR IV. 3.  PRACA OPIEKUŃCZA SZKOŁY 

Cel główny, 

zadania 
Cele szczegółowe Przewidywane efekty 

Procedury i narzędzia 

monitorowania 

Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 

 

Nauka 

samorządności 

zgodnie z zasadami 

demokracji. 

 

 

4. Organizacja i przeprowadzenie 

wyborów przedstawicieli do 

władz Samorządu 

Uczniowskiego, wspieranie 

rozwoju samorządności 

uczniowskiej poprzez organizację 

demokratycznych wyborów oraz 

wypracowanie mechanizmów 

współdecydowania uczniów 

w sprawach szkolnych. 

 

 

 

W szkole działa samorząd 

wybrany w drodze 

demokratycznych wyborów, 

zgodnie z ustalonymi przez 

siebie zasadami. 

 

 

 

Regulamin wyborów 

na podstawie 

materiałów 

udostępnionych przez 

Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. 

 

 

 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego. 

Samorząd 

Uczniowski. 

Wychowawcy. 

Dyrektor. 

 

 

 

 

Szkoła uczy 

samorządności 

i demokracji. 

 


