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KONCEPCJ A PRACY GIMNAZJUM NR 2 W TURKU
na rok szkolny 2015 /2018
MISJA GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TURKU
Szkoła :
• zapewnia bezpieczeństwo uczniom;
• umożliwia nabywanie umiejętności uczenia się;
• przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych i następnego etapu edukacyjnego;
• wychowuje w duchu patriotyzmu, tolerancji i otwarcia na potrzeby innych;
• rozwija aktywność społeczną i obywatelską;
• propaguje zdrowy styl życia, kulturę fizyczną i postawę proekologiczną;
• stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości;
• promuje i wdraża normy dobrego zachowania ;
• uczy szacunku do historii oraz symboli narodowych;
• rozwija poczucie przynależności do własnego regionu i uczy szacunku do tradycji;
• współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz własnego i wspólnego rozwoju;
• współpracuje z rodzicami i angażuje ich w życie szkoły.

MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TURKU
Naszym celem jest stworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na wyzwania współczesnego świata.
Staramy się ukształtować ucznia, który:
• szanuje tradycję i kulturę własnego narodu a także innych nacji;
•

jest wyposażony w rzetelną wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów;

• wykazuje się społeczną aktywnością, tolerancją, wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka;
•

zna zasady obowiązujące w społeczeństwach demokratycznych;

•

podejmuje odpowiedzialne decyzje;

• cechuje się wysoką kulturą osobistą, w tym dba o kulturę języka ojczystego;
• posiada umiejętność myślenia matematycznego i naukowego;
• chętnie czyta i angażuje się w popularyzację czytelnictwa;
•

sprawnie posługuje nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

•

wyszukuje , selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje;

•

planowania i organizowania własną naukę i rozwój;

• potrafi pracować w zespole.
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KONCEPCJ A PRACY GIMNAZJUM NR 2 W TURKU
na rok szkolny 2015 /2018
Plan pracy gimnazjum ma charakter otwarty i może być nowelizowany na zebraniach Rady Pedagogicznej

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
1. Planowanie strategii Powołanie zespołów ds. ewaluacji
wewnętrznej szkoły.
działania szkoły
2. Nowelizacja
i ewaluacja
Powołanie zespołów nauczycieli
wewnątrzszkolych
ds. nowelizacji dokumentów szkoły:
aktów prawnych
• regulamin rady pedagogicznej
• statut szkoły, PZO
•

Program Wychowawczy

•

Szkolny Program Działań
Profilaktycznych

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI
1. Analiza
• Analiza dokumentacji nadzoru
dokumentacji nadzoru
pedagogicznego, w tym analiza wyników
pedagogicznego
egzaminów zewnętrznych, diagnoz, analiz.
• Analiza wniosków z ewaluacji wewnętrznej
oraz planu pracy szkoły za ubiegły rok
PROMOCJA
1. Rozpoznawanie
oczekiwań
edukacyjnych
kandydatów

Poszerzanie oferty szkoły, pozyskiwanie
kandydatów
Modyfikacja wytworów: strona internetowa,
foldery, publikacje promocyjne i inne
działania szkoły
Modyfikowanie kwestionariusza ankiety dla
kandydata zgodnie z oczekiwaniami uczniów
i rodziców
Promocja szkoły i prezentacja oferty
edukacyjnej dla szóstoklasistów w szkołach

2. Promowanie
osiągnięć gimnazjum

Współpraca ze środowiskiem lokalnym
zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości
szkolnych

Upowszechnianie osiągnięć w
środowisku; sukcesów uczniów i nauczycieli,
a także ciekawych inicjatyw podejmowanych
przez uczniów i nauczycieli.
Promowanie wartości edukacji:
-BIP
-szkolna strona www
-współpraca z prasą i telewizją lokalną
Pozyskiwanie sojuszników szkoły

Kronika szkoły
Prowadzenie dokumentacji informacji
związanych ze szkołą ukazujących się w
prasie

REALIZATOR

TERMIN
REALIZACJI

dyrektor,
wicedyrektorzy,
zespół na-li

wrzesień

zespół nauczycieli
zespół nauczycieli

wrzesień
wrzesień
wrzesień/czer
wiec
wrzesień

zespół nauczycieliwych
zespół wych

wrzesień
maj

dyrektor
wicedyrektor
zespoły zadaniowe

wrzesień
cały rok
szkony

dyrektor
wicedyrektor, zespół
n-li
dyrektor
E. Piekarczyk, E.
Misiak
zespół zadaniowy
dyrektor
wicedyrektorzy
zespół zadaniowy
dyrektor,
wicedyrektor
zespół nauczycieli,
SU
dyrektor,
wicedyrektor,
nauczyciel do
kontaktu z mediami,
SU
dyrektor,
wicedyrektor,
wszyscy nauczyciele

styczeń

dyrektor,
wicedyrektor,
wszyscy nauczyciele
R.Sochacka, E.
Misiak,
R. Sochacka
E. Misiak

Ewaluacja

cały rok szk.

styczeń

cały rok szk.

cały rok szk.

cały rok szk.

cały rok szk.

cały rok szk.
cały rok szk.

3

KONCEPCJ A PRACY GIMNAZJUM NR 2 W TURKU
na rok szkolny 2015 /2018
ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

REALIZATOR

TERMIN
REALIZACJI

Ewaluacja

KIEROWANIE I ZARZADZANIE SZKOŁĄ
1. Polityka kadrowa
szkoły odpowiada jej
potrzebom i
realizowanym przez
nią zadaniom

Zapewnienie kadry pedagogicznej zgodnie z
kwalifikacjami
Motywowanie nauczycieli do uzyskiwania
kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych
oraz doskonalenia warsztatu pracy

cały rok szk.

2. Plan doskonalenia
zawodowego
odpowiada potrzebom
szkoły i
poszczególnych
nauczycieli

Uwzględnianie potrzeb i oczekiwań
dyrektor
nauczycieli w zakresie doskonalenia
zawodowego:
• Ewaluacja wewnętrzna jako nowa
formuła nadzoru pelagicznego;
• Programy edukacyjne z
wykorzystaniem tablicy
multimedialnej, technologii
informacyjnej i matematycznoprzyrodniczej;
• Pierwsza pomoc przedmedyczna;
• Wywiadówka inaczej – jak
przygotować i przeprowadzić;
• Czy nastolatek to trudne dziecko?
• Jak powinna wyglądać dobra szkoła?
• Zmiany w prawie oświatowym;
• Motywowanie uczniów;
• Współpraca nauczyciela z rodzicami;
Analizowanie skuteczności podejmowanych
dyrektor
działań w celu rozwoju zawodowego
nauczycieli

cały rok szk.

Prowadzenie analizy działań
samokształceniowych nauczycieli.

dyrektor

dyrektor

cały rok szk.

2015/2016

2016/2017

2017/2018

cały rok szk.

cały rok szk.

Stworzenie nauczycielom równych szans
rozwoju zawodowego.
WARUNKI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
1. Rozwój bazy szkoły

Systematyczna wymiana i uzupełnianie mebli dyrektor
uczniowskich i wyposażanie sal lekcyjnych w organ prowadzący
meble zgodnie z zasadami ergonomii

cały rok szk.

Doposażanie pracowni w nowoczesne środki dyrektor
dydaktyczne.

cały rok szk.

Usprawnianie systemu dziennika
elektronicznego.

dyrektor

cały rok szk

Pozyskiwanie środków na uzupełnianie bazy
szkoły.

dyrektor

cały rok szk.

Bieżące uzupełnianie sprzętu sportowego.

dyrektor

cały rok szk.

Remonty bieżące.

dyrektor

cały rok szk.

Remont toalety damskiej na II piętrze.

2016/2017

Boisko wielofunkcyjne.

2017/2018

PROGRAMY NAUCZANIA
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na rok szkolny 2015 /2018
ZADANIA
1. Tworzenie i
realizacja spójnego
szkolnego zestawu
programów nauczania

SPOSÓB REALIZACJI
Rytmiczność realizacji tematów.

Nauczanie spójne z planami dydaktycznymi
oraz realizowaną podstawą programową

ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA
1.Monitorowanie
Odpowiedzialność nauczyciela za rzetelną
realizacji podstawy
realizację i monitorowanie podstawy
programowej
programowej
Efektywne wykorzystanie czasu pracy
dydaktycznej
2. Podnoszenie
efektywności
kształcenia

Monitorowanie realizacji wniosków
wynikających z ewaluacji wewnętrznej w
kolejnych latach
Testy diagnostyczne w I-II oraz w kl. III z
przedmiotów w zakresie egzaminu
gimnazjalnego.
Podnoszenie efektywności pracy w zespołach
przedmiotowych i interdyscyplinarnych
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz
upowszechnianie czytelnictwa wśród
młodzieży:
• konkursy i przedsięwzięcia propagujące
czytelnictwo
• Dyskusyjny Klub Edukacyjny „Ja czytam”
• „Kocham czytać”
Udział uczniów w spektaklach teatralnych,
seansach filmowych, wystawach,
filharmoniach
Promowanie edukacji matematycznej i
przyrodniczej w kształceniu ogólnym.

2. Wspierania ucznia
zdolnego i
utalentowanego

Opieka nad uczniami uzdolnionymi poprzez
indywidualizowanie stawianych im zadań
oraz przygotowanie do udziału w
przeglądach, konkursach, turniejach
i zawodach
3. Wspieranie uczniów Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ze specyficznymi
wyrównujących szanse edukacyjne uczniów
potrzebami
edukacyjnymi

REALIZATOR
dyrektor,
wicedyrektorzy
nauczyciele
dyrektor,
wicedyrektorzy
nauczyciele

TERMIN
REALIZACJI
cały rok szk.

cały rok szk.

wicedyrektor

cały rok szk

wicedyrektor
zespół n-li ds.
ewaluacji wewn.
dyrektor
wicedyrektor,
nauczyciele

cały rok szk

dyrektor
wicedyrektor

dyrektor
wicedyrektor, zespół
przedmiotowy języka
polskiego,
wszyscy nauczyciele
dyrektor,
wicedyrektor,
nauczyciele

raport
czerwiec
zespół n-li ds.
ewaluacji
wewn.

cały rok szk

cały rok szk

dyrektor
wicedyrektor
dyrektor
wicedyrektor, zespół
przedmiotowy
j.polskiego,
wszyscy nauczyciele

wychowawcy,
nauczyciele

Ewaluacja

priorytet
MEN 2015/2016

cały rok szk.

priorytet
MEN 2015/2016

cykl trzyletni

nauczyciele,
pedagodzy,
nauczyciele św. i
biblioteki

cykl trzyletni

nauczyciele

cykl trzyletni

Wykorzystanie dostępnych nowoczesnych
dyrektor
pomocy dydaktycznych w procesie lekcyjnym nauczyciele

cykl trzyletni

Wykorzystanie technologii informacyjnej w
procesie kształcenia.

nauczyciele

cykl trzyletni

Zabezpieczenie pełnej realizacji obowiązku
szkolnego.

dyrektor
pedagog

cykl trzyletni

PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA
1. Usprawnienie stylu
pracy dydaktycznej
prowadzącej do
zwiększonej
aktywności uczniów,
ich samodzielności
myślenia i działania

Promowanie metod aktywizujących
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na rok szkolny 2015 /2018
ZADANIA
2.Podnoszenie kultury
językowej uczniów

3. Poprawa
efektywności
kształcenia
i wychowania

SPOSÓB REALIZACJI

REALIZATOR

TERMIN
REALIZACJI

Propagowanie kultury języka
• konkurs „Dbajmy o poprawną
polszczyznę”
• przedsięwzięcia –„Kultura na co
dzień” innowacja pedagogiczna

nauczyciele języka
polskiego,
bibliotekarze

Nasilenie pracy nad techniką wypowiedzi
pisemnej i ustnej – tworzenie narzędzi
diagnozy zawierających konieczność
stosowania argumentacji komentarza, opinii i
terminologii.
Eliminowanie wulgaryzmów z języka
potocznego uczniów

wszyscy nauczyciele

cykl trzyletni

SU, uczniowie,
nauczyciele,
bibliotekarze
zespoły
przedmiotowe
dyrektor,
wicedyrektorzy,
nauczyciele
dyrektor,
wicedyrektor,
zespoły
przedmiotowe

cykl trzyletni

Analiza wyników klasyfikacji i promocji.
Raport z próby egzaminu gimnazjalnego -–
wdrażanie wniosków i rekomendacji.
Szkolny raport z egzaminu gimnazjalnego –
wdrażanie wniosków i rekomendacji.

cykl trzyletni

cykl trzyletni
cykl trzyletni
cykl trzyletni

wicedyrektor, zespół
wychowawczy

Organizowanie spotkań z rodzicami
podsumowujących wyniki nauczania (mocne
strony dziecka, postępy i osiągnięcia oraz
„obszary” wymagające poprawy)
• Dzień Otwartej Szkoły
• wykorzystanie e-dziennika
• kontakty indywidualne z rodzicami
Doradztwo zawodowe – pomoc w wyborze
szkoły ponadgimnazjalnej i wyboru
przyszłego zawodu:
• spotkania z przedstawicielami
ciekawych zawodów
Otwarcie środowiska szkolnego na rzecz
uczniów niepełnosprawnych

SU, wychowawcy,
pedagog, psycholog,
nauczyciele

cały rok szk.

pedagog, psycholog,
nauczyciele

cały rok szk.

opiekunowie sal,
pracownicy szkoły

cały rok szk.

Rzetelne pełnienie dyżurów przez
nauczycieli.
2. Profilaktyka
zapewniająca
bezpieczeństwo
w szkole

Respektowanie „Regulaminu zasada
zwalniania uczniów z zajęć szkolnych”

2015/2016

2015-2018

4. Wspólne wspieranie Kontynuacja działań wspierających ucznia o
kariery ucznia
specjalnych potrzebach edukacyjnych

ZDROWIE, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY
1. Spełnianie
Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych.
warunków
bezpieczeństwa
Opracowanie tygodniowego planu zajęć
i higieny pracy
dydaktycznych zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej.
Opracowanie planu dyżurów nauczycieli w
czasie przerw międzylekcyjnych
zapewniającego opiekę nad przebywającymi
w szkole uczniami.

Ewaluacja

cały rok szk.

dyrektor,
wicedyrektor
K. Włodarczyk,
E.Piekarczyk, E.
Kaczmarek
pracownicy szkoły

wychowawcy,
nauczyciele

cały rok szk.

cały rok szk.

cały rok szk.
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na rok szkolny 2015 /2018
ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

REALIZATOR

TERMIN
REALIZACJI

Informowanie uczniów i nauczycieli o
zastępstwach doraźnych za nieobecnych
nauczycieli oraz zmianach w organizacji
pracy szkoły.

dyrektor,
wicedyrektorzy

cały rok szk.

Bieżące informowanie i szybkie reagowanie
pedagoga na zauważone zjawiska patologii
wśród uczniów szkoły

dyrektor,
wicedyrektorzy
wychowawcy,
nauczyciele
dyrektor,
wicedyrektorzy
wychowawcy,
nauczyciele
dyrektor

cały rok szk.

cały rok szk.

dyrektor

cały rok szk.

nauczyciele

cały rok szk.

nauczyciele

cały rok szk.

pedagog

wrzesień/paź
dziernik
cały rok
szkolny

Wykorzystanie „dziennika elektronicznego”
do współpracy z rodzicami w działaniach
wychowawczych szkoły.
Przegląd warunków pracy i nauki.
RÓWNOŚĆ SZANS
1. Zapewnianie
uczniom
uczestniczenie w
zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych

Tworzenie programów realizacji
dodatkowych zajęć edukacyjnych:
• zaplanowanie ósmej godziny
lekcyjnej na realizację ww. zajęć
Diagnozowanie trudności uczniów w nauce
oraz zainteresowań poprzez: wywiady,
obserwacje, ankiety,
rozmowy z rodzicami
Zachęcanie uczniów do udziału w
konkursach przedmiotowych.
Współpraca pedagoga z pedagogami szkół
podstawowych
2. Wspieranie ucznia z Zajęcia skierowane do uczniów z opiniami i
trudnościami
orzeczeniem PPP
edukacyjnymi
adekwatne
do warunków szkoły

Ewaluacja

cały rok szk.

2015/2016

pedagog

3. Propagowanie
Kształtowanie postaw antydyskryminacyjnych wszyscy nauczyciele
działań
w czasie lekcji, przerw, imprez szkolnych,
antydyskryminacyjnych wycieczek, itp.
Wymiana młodzieży polsko - niemieckiej

PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA SZKOŁY
1. Podejmowanie
Realizacja klasowego programu
systematycznych i
wychowawczego w celu intensyfikacji
skutecznych działań
procesu wychowania:
wynikających z
• zdrowa i bezpieczna szkoła
programu
Praca nad modelem absolwenta Gimnazjum
wychowawczego i
nr 2 w Turku
programu profilaktyki
2. Uczestniczenie
uczniów w
wydarzeniach i
imprezach
kulturalnych

3. Rozwijanie
zainteresowania

nauczyciele języków
obcych, dyrektor,
Polsko – Niemiecka
Współpraca
Młodzieży

wychowawcy

wrzesień

opiekunowie SU
wychowawcy

cały rok
szkolny

Przygotowanie do uczestniczenia w
imprezach kulturalnych

pracownicy szkoły

cały rok
szkolny

Kształtowanie kulturalnej postawy,
odpowiedzialności i zaangażowania uczniów
i nauczycieli poprzez organizowanie
uroczystości szkolnych na wysokim
poziomie.
Organizowanie lekcji muzealnych

wychowawcy,
nauczyciele

cały rok
szkolny

nauczyciele
przedmiotów

cały rok
szkolny

2015/2016
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ZADANIA
historią regionu w
powiązaniu z
tradycjami własnej
rodziny
4. Tworzenie tradycji
szkoły

5. Organizowanie
wycieczek
krajoznawczych,
biwaków i rajdów
6. Rozwijanie
zainteresowań
sportem jako formą
rekreacji i sposobu
spędzania wolnego
czasu
7. Działania
prozdrowotne,
profilaktyczne i
wychowawcze z
elementami
ratownictwa
medycznego

8. Rozwijanie
zainteresowań
ochroną środowiska.

SPOSÓB REALIZACJI

10. Wdrażanie do
szacunku dla tradycji
i symboli narodowych

TERMIN
REALIZACJI

Organizowanie imprez związanych ze
zwyczajami i tradycjami regionu zgodnie
z kalendarzem imprez

pracownicy szkoły

cały rok
szkolny

Święto Patrona –KOPERNIKALIA
Koncert „Moim bliskim w dniu kultury” – w
ramach innowacji pedagogicznej „Kultura na
co dzień”
Opracowanie harmonogramu wycieczek,
imprez turystycznych i sportowych

zespół zadaniowy

luty
maj

zespół nauczycieli

wrzesień

Zawody sportowe

nauczyciele wych.fiz.

czerwiec

Organizowanie rajdów pieszych i rowerowych wychowawcy,
w celu poznania walorów krajoznawczych
nauczyciele wych.fiz.
powiatu tureckiego

cały rok szk.

Szkolenia z ratownictwa medycznego – Złota
godzina – certyfikaty dla uczniów

B. Knop,
R. Sochacka

cały rok szk.

Realizowanie założeń Szkolnego Programu
Profilaktyki i Programu Wychowawczego
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez
różne formy aktywności
Udział uczniów w spotkaniach z
pracownikami służby zdrowia i policji
profilaktyka chorób zakaźnych
narkomania, alkoholizm, nikotynizmzapobieganie nałogom
Współpraca z Komendą Powiatową Policji,
Powiatową Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną, higienistką szkolną

zespół nauczycieli

cały rok szk.

wychowawcy,
nauczyciele wych.fiz.
pedagodzy,
psycholog

cały rok szk.
cały rok szk.

wszyscy nauczyciele

cały rok szk.

Udział w akcji „Sprzątanie świata”

wszyscy nauczyciele

wrzesień

Powiatowy Konkursu Ekologiczny

nauczyciele zespołu
przyrodniczego

luty/marzec

Udział w akcji „Dzień Ziemi”

nauczyciele zespołu
przyrodniczego
wszyscy nauczyciele

kwiecień

SU, opiekunowie

wrzesień/
październik

zespół nauczycieli
wychowawcy klas
pierwszych
opiekunowie SU

wrzesień
wrzesień

Obchody Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu oraz
Europejskiego Dnia bez Samochodu
9. Rozwijanie
samorządności
uczniowskiej

REALIZATOR

Opracowanie harmonogramu stałych
uroczystości gimnazjalnych o charakterze
kulturalnym i wychowawczym
Opracowanie propozycji imprez szkolnych
Przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet
gimnazjalistów
Kształtowanie postaw obywatelskich uczniów
- wybory do SU
Problematyka praw człowieka w pracy
wychowawczej
• plan wychowawczy klas drugich
Udział uczniów w obchodach świąt
państwowych i ważnych rocznic,
kształtowanie odpowiedzialnej postawy,
właściwego zachowania podczas
uroczystości szkolnych

SU, wychowawcy,
nauczyciele
SU, wychowawcy,
nauczycieleorganizatorzy

Ewaluacja
zgodnie z
kalendarzem
imprez
szkolnych

zgodnie z
kalendarzem
imprez
szkolnych

zgodnie z
planem pracy
pedagoga i
psychologa

zgodnie z
kalendarzem
imprez
szkolnych

zgodnie z
kalendarzem
imprez

wrzesień,
pażdziernik
cały rok szk.

cały rok szk.

zgodnie z
kalendarzem
imprez
szkolnych
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11. Kształcenie
umiejętności
planowania,
organizowania i
oceniania własnego
uczenia się

SPOSÓB REALIZACJI
Udział uczniów w spotkaniach w ramach tzw.
Szkół Otwartych
Spotkania rodziców z dyrektorami szkół
ponadgimnazjalnych
Śledzenie kariery absolwentów (biblioteka
szkolna, facebook)
Próba diagnozy predyspozycji i uzdolnień
ucznia

PRACA OPIEKUŃCZA SZKOŁY
1. Rozpoznawanie
Diagnozowanie sytuacji opiekuńczej i
sytuacji opiekuńczej
wychowawczej szkoły poprzez:
szkoły i uczniów
• ankieta – Rozpoznanie środowiska
wychowawczego uczniów
• współpraca z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Turku
• stały kontakt z rodzicami uczniów

2. Zapewnienie
właściwej realizacji
funkcji opiekuńczowychowawczej
świetlicy szkolnej
3. Współpraca z
Poradnią
PedagogicznoPsychologiczną w
Turku

5.Budowanie klimatu
współpracy i
zainteresowania
rodziców szkołą

TERMIN
REALIZACJI

Ewaluacja

dyrektor SU,
wychowawcy kl.
trzecich

nauczyciele WDŻ

wychowawca,
wychowawca
świetlicy,
pedagog

cały rok

Wyprawka szkolna dla uczniów z
orzeczeniem do kształcenia specjalnego
Popularyzowanie wśród rodziców wiedzy o
procesach rozwojowych oraz potrzebach
psychicznych dzieci i młodzieży.

wychowawca,
pedagog
wychowawca
pedagog
psycholog

2015/2016
2016/2017
cały rok szk.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Turku w zakresie organizacji
dożywiania
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin w
trudnej sytuacji materialnej
Uwrażliwienie na nieprawidłowości w rozwoju
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
- wsparcie i opieka pedagogicznopsychologiczna,
- pomoc w przygotowaniu dokumentacji w
celu przeprowadzenia badań,
-stosowanie zaleceń poradni pedagogiczno –
psychologicznej,

wychowawca
świetlicy pedagog

cały rok szk.

wychowawca
świetlicy pedagog
psycholog, pedagog
wychowawcy

cały rok szk.

Współpraca z PPP - analiza opinii i orzeczeń
4. Profilaktyka
uzależnień

REALIZATOR

cały rok szk.

zespół wychowawczy

pedagog, psycholog,
wychowawcy, n-le
pedagog

Spotkania rodziców z przedstawicielami
Komendy Powiatowej Policji w Turku i
Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami
Uzależnień (np. w ramach wywiadówek)
Przedsięwzięcia o problematyce alkoholowej, wszyscy nauczyciele
nikotynowej i narkotykowej

cały rok szk.
listopad
kwiecień

zgodnie z kalendarzem
imprez

Pozyskanie do współpracy osób i instytucji
zajmujących się profilaktyką uzależnień
Zapewnienie działania środowiskowej
świetlicy profilaktycznej

pedagog

cały rok szk.

dyrektor
kierownik świetlicy

cały rok szk.

Dzień Otwartej Szkoły – comiesięczne
spotkania z nauczycielami, pedagogiem,
psychologiem

wszyscy nauczyciele

Przedstawienie rodzicom oferty zajęć
pozalekcyjnych
Ustalenie form pomocy i współpracy z
rodzicami

wychowawcy

wrzesień

wychowawcy,
pedagog, psycholog

cały rok szk.

Ustalenie form współpracy z instytucjami
i osobami świadczącymi pomoc socjalną

wychowawcy,
pedagog, psycholog

cały rok szk.
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6. Aktywizowanie
współpracy z Radą
Rodziców

SPOSÓB REALIZACJI
Pozyskiwanie opinii rodziców o szkole np.
poprzez ankiety

REALIZATOR
wychowawcy
pedagodzy
dyrektor

TERMIN
REALIZACJI

Ewaluacja

wywiadówka

Koncepcja Pracy Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku został zatwierdzony do realizacji przez Radę Rodziców
w dniu 06.09.2016 r.
Koncepcja Pracy Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku został zatwierdzony do realizacji przez Radę
Pedagogiczna w dniu 13.09.2016 r.
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