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"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej"
Janusz Korczak

Nasze priorytety:
1. Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę
i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.
2. Stwarzanie uczniowi warunków umożliwiających rozwijanie osobistych zainteresowań
oraz poszerzanie wiedzy.
3. Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenie i wzmacniających
właściwe zachowania uczniów.
4. Kreowanie w środowisku lokalnym pozytywnych emocji wobec placówki.
5. Systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły i zapewnienie wysokiego standardu
usług edukacyjnych.

1.Podnoszenie efektywności pracy
dydaktycznej
umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie
programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych
metod i form pracy, prowadzenie innowacji, realizacja programów autorskich,
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania
(udział w rożnych konkursach, dodatkowe zajęcia, próbne sprawdziany, testy
kompetencji), promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach

wychowawczej
diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych,
udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
organizowanie opieki w ramach zajęć świetlicy szkolnej
realizacja działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego
szkoły,
propagowanie zdrowego stylu życia, realizacja programów promujących zdrowie:
„Owoce w szkole”, "Trzymaj formę",
działania przeciwko agresji i przemocy,
współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

2.Pielęgnowanie tradycji „Małej Ojczyzny”
edukacja regionalna w klasach IV,
prowadzenie zajęć w szkolnej izbie regionalnej, wzbogacanie eksponatów,
prowadzenie zajęć dydakt.-wychow. z zakresu edukacji regionalnej w klasach I-III
„Moja mała Ojczyzna – Ziemia Cieszyńska”

3.Organizacja i zarządzanie
budowanie zespołowej odpowiedzialności za efekty pracy - praca nauczycieli w
zespołach zadaniowych,
doskonalenie nauczycieli w ramach WDN, uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji,
współpraca szkoły z rodzicami – współorganizacja imprez dla dzieci,
wspólne planowanie pracy szkoły,
realizacja projektów edukacyjnych - „Projekt „Zdowa rybka, skoczna żabka”,
realizacja zajęć pozalekcyjnych ( w ramach 2 godzin z KN),
zorganizowanie cateringu (obiady) dla uczniów klas I - III w „Starej szkole”,
stwarzanie uczniom bezpiecznych i optymalnych warunków nauki,
zatrudnienie psychologa,
wykorzystanie bazy sportowej w procesie dydaktycznym i w czasie wolnym, w
tym "Boiska - Orlik" 2012", basenu, placu zabaw,
opracowanie regulaminów i procedur,
prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa,
wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkole,
współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi działania na rzecz edukacji i
pomocy społecznej, bezpieczeństwa,
doposażenie szkoły w ramach posiadanych środków oraz pozyskiwanie na nie
funduszy.

