KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
PUBLICZNE GIMNAZJUM W BUKOWIE

1. Naszą dumą jest atmosfera szkoły:
- życzliwie i kulturalnie odnosimy się do wszystkich członków społeczności
szkolnej;
- dbamy o higieniczne warunki w budynku szkoły i na jej terenie.
2. Chlubimy się wyglądem szkoły, bazą dydaktyczną:
- dbamy, aby budynek szkoły wyglądał pięknie, nowocześnie, był bezpiecznydla uczniów;
- stale zagospodarowujemy teren wokół szkoły: zabiegamy o poprawę stanu
boiska do piłki nożnej, sadzimy krzewy;
- rozwijamy bazę dydaktyczną szkoły dzięki wsparciu Urzędu Gminy wKrasocinie oraz środkom UE udało się stworzyd pracownie komputerowe
/dwukrotnie/;
- szkoła posiada dobrze wyposażoną sale gimnastyczną;
- szkoła posiada nowocześnie wyposażoną harcówkę.
3. Zapewniamy uczniom dostęp do najnowszych technologii:
- zakupujemy najnowsze pomoce szkolne zgodnie z potrzebami: (tablicainteraktywna, rzutniki multimedialne, encyklopedie, słowniki na CD-ROM);
- w bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum InformacjiMultimedialnej;
- korzystamy z technologii informacyjnej na wszystkich zajęciach lekcyjnychi pozalekcyjnych, uczniowie maja dostęp do komputera w czasie przerw
i czasu wolnego.
4. Naszą dumą są sukcesy naszych uczniów i absolwentów:
- motywujemy uczniów (poprzez oceny, nagrody rzeczowe, statutowe) dobrania udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych;
- organizujemy spotkania z absolwentami i ich nowymi nauczycielami, którzy
przyjeżdżają zachęcad do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej; (wskazujemy
wymierne korzyści z sumiennej nauki i pracy);
- monitorujemy dalsze losy naszych absolwentów (zawsze mogą liczydna
naszą pomoc);
- organizujemy spotkania pokazujące efekty pracy zespołów przygotowujących
projekty edukacyjne w klasie II.
5. Promujemy naukę języków obcych:
- motywujemy uczniów do udziału w konkursach językowych
- umożliwiamy uczniom realizację projektów edukacyjnych w językach obcych
- wzbogacamy wiadomości krajoznawcze na temat krajów anglo – i niemieckojęzycznych

- zachęcamy do uczestnictwa w wymianie młodzieżowej
- uczymy tolerancji wobec innych kultur
6. Chcemy wspierad uczniów w pokonywaniu trudności w nauce i w funkcjonowaniu społecznym:
- organizujemy zajęcia dodatkowe (dydaktyczno – wyrównawcze), koła zainteresowao, chór szkolny, zajęcia rekreacyjno – sportowe, w trakcie których
uczniowie mogą uzyskad pomoc od nauczycieli oraz rozwijadswoje umiejętności
przebywania i funkcjonowania w grupie.
- dbamy o integrację uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami;
- umożliwiamy korzystanie z pomocy pedagoga;
- w miarę możliwości organizujemy Punkt Konsultacyjny /dyżury psychologa/;
- organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
-organizujemy zajęcia i spotkania z preorientacji zawodowej.
7. Szczególnie dbamy o bezpieczeostwo:
- szkoła posiada monitoring (kamery obejmują wnętrze szkoły oraz terenwokół
budynku);
- nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach oraz na placu szkolnym;
- organizujemy spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających pracę
wychowawczą szkoły (policją, kuratorem sądowym, poradnia psychologiczno-pedagogiczna);
- kształcimy u uczniów świadome postawy gwarantujące bezpieczeostwo dla
siebie i innych (m.in. prowadzimy lekcje wychowawcze na tematzapobiegania agresji, bezpiecznego poruszania się po drodze, bezpiecznego korzystania
z Internetu);
- pracownicy sprawują opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły.
8. Rzetelnie przygotowujemy do egzaminu zewnętrznego:
- diagnozujemy osiągnięcia uczniów w formie próbnych egzaminów;
- organizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminugimnazjalnego;
- informujemy rodziców o procedurachegzaminu gimnazjalnego;
- analizujemy wyniki egzaminów, także wspólnie z uczniami; modyfikujemysposoby pracy z uczniami na podstawie wniosków z tej analizy.
9. Organizujemy czas wolny:
a) dbamy o rozwój kultury fizycznej naszych uczniów:
- organizujemy wyjazdy na basen, na mecze polskich drużyn (uczymykulturalnego kibicowania, zwracamy uwagę na zasady sędziowania,przepisy w
grach zespołowych),

- organizujemy szkolne i międzyszkolne rozgrywki sportowe oraz zajęcia
w czasie ferii zimowych;
- wszyscy uczniowie mają możliwośd korzystania z zajęd SKS;
- bierzemy udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach z sukcesami w zakresie: piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, halowej,ręcznej;
b) oferujemy możliwośd udziału w:
- wycieczkach turystycznych, rajdach pieszych, rowerowych,
- imprezach szkolnych typu: dyskoteka, zabawa choinkowa;
- szkolnym kole wolontariatu;
c) dbamy o rozwój intelektualny naszych uczniów:
- udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz kołach zainteresowao.
10. Dbamy o rozwój kulturalny uczniów:
- organizujemy wyjazdy do kina, teatru, muzeum;
- angażujemy uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych,przedstawieniach,
akademiach;
- prezentujemy uczniom wartościowe filmy m.in. z zestawu „Filmotekaszkolna”.
11. Jesteśmy otwarci na pomysły rodziców, które doprowadzają do lepszychwyników edukacyjnych, wychowawczych:
- zapraszamy rodziców do współpracy w formie tzw. trójek klasowychoraz Rady
Rodziców.
- organizujemy imprezy szkolne, koncerty WOŚP, dyskoteki z udziałem
rodzicóww charakterze opiekunów lub współorganizatorów;
- wszystkie decyzje dotyczące pracy szkoły konsultujemy z rodzicamiw trakcie spotkao indywidualnych, zebrao klasowych;
- w trudnych sytuacjach losowych służymy wsparciem dla rodziców(m.in.
radzimy, w jakich instytucjach szukad pomocy).
12. Wychodzimy z ofertą kulturalną do środowiska:
- organizujemy przedstawienia, wieczornice (np. Jasełka, Misteria Wielkanocne), koncerty WOŚP;
- włączamy się w akcje charytatywne (np. Szlachetna Paczka);
- organizujemy uroczystości szkolno-parafialnezwiązane z osobą patrona zespołu, na które zapraszamy szerokie grono odbiorców spoza szkoły (np.
Biały Marsz).
- spotykamy się z rodzicami w ramach realizacji projektów unijnych, które
wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły;
-prezentujemy działania i osiągnięcia szkoły w lokalnych mediach i na stronach internetowych szkoły i gminy.
13. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli:

- każdy nauczyciel naszej szkoły posiada wykształcenie w kilku kierunkach, specjalnościach;
- nasi nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, m.in. zdobywają umiejętności egzaminatorów;
- stanowimy zespół, pomagamy sobie, wspieramy się, motywujemy do działania;
- zdobywamy kolejne szczeble awansu zawodowego;
- organizujemy stałą współpracę z ośrodkami edukacyjnymi;
- stosujemy nowoczesne metody nauczania, wykorzystujemy technologię informacyjną.

