Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego
w Poznaniu

„Szkoła bezpieczna, skuteczna, przyjazna.”

Hasło powyższe streszcza główne zadania szkoły w dziedzinie nauczania i wychowania.
Ich celem jest kształtowanie dobrego, wrażliwego, mądrego człowieka przygotowanego do przyszłych
ról życiowych.
Szkoła powinna być miejscem, w którym obok domu rodzinnego, uczeń „dorasta”, zdobywa
wiedzę, doświadczenie, kształtuje umiejętność samooceny. Miejscem, w którym dzieci uczą się
wzajemnego szacunku, sprawdzają się w konkretnej pracy, udzielają sobie wzajemnie pomocy.
Zadaniem szkoły jest stwarzanie sytuacji, w których młodzi ludzie mogą odważnie pytać, analizować,
wyciągać wnioski, wyrażać własne zdanie, argumentować, bronić swego stanowiska, a także zgłaszać
sprzeciw.
Po sześciu latach edukacji w szkole podstawowej uczeń powinien:
być przygotowany do przyszłych ról życiowych,
posiadać wysoką kulturę osobistą,
uzyskać kompetencje:
uczenia się,
myślenia
poszukiwania,
doskonalenia się,
komunikowania się,
współpracy i działania.

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, uwzględniające poziom
rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną. Nauczyciel powinien dążyć
do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna
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polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań z zakresu nauczania, kształcenia umiejętności
i wychowania. Zadania te tworzą wzajemne uzupełniające się równoważne wymiary pracy każdego
nauczyciela.

Szkoła powinna umożliwiać:
poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury,
ujawnianie zainteresowań i uzdolnień,
akceptowanie siebie i innych ludzi,
poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości,
rozwijanie potrzeby samorealizacji
samoidentyfikację narodową, kulturową, regionalną,
kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
narodu, społeczności międzynarodowej,
zdobycie wykształcenia.

Szkoła powinna zapewniać:
opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji,
poszanowanie praw ucznia,
warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego,
wspólnie z rodzicami tworzenie pozytywnych wzorców osobowych,
dokładnie sprecyzowanie stawianych uczniom wymagań i rzetelne ich egzekwowanie,
włączenie rodziców do realizacji zamierzeń wychowawczych i kształceniowych.

Szkoła powinna wspierać:
rozwój osobowości w zgodzie z ogólnie przyjętym systemem wartości, który respektuje prawa
innych,
przestrzeganie norm przyjętych przez całą wspólnotę szkolną,
aktywność poznawczą i twórczą,
rozwój wrażliwości emocjonalnej i społecznej,
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samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem,
prospołeczne, prozdrowotne, proekologiczne działania ucznia,
tworzenie zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw,
motywację do dalszej edukacji.

Standardem dobrej pracy Szkoły Podstawowej nr 80 w dziedzinie opiekuńczej jest:
monitorowanie stanu zdrowia uczniów i ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego
oraz podejmowanie stosownych działań profilaktycznych,
zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa w szkole, na wycieczkach, obozach itp.,
pomoc socjalna dla uczniów będących w trudnych warunkach,
uchronienie uczniów od nałogów, agresji, patologii,
wyrównywanie szans edukacyjnych między uczniami,
gwarantowanie przestrzegania wszystkich ustawowych i statutowych uprawnień uczniów,
stwarzanie warunków autentycznej samorządności uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 80 przyjmuje koncepcjęx kształtowania ogólnego, która stawia
na wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju człowieka jako osoby funkcjonującej w określonym
środowisku i systemie wartości. Nie sama wiedza zatem, ale uczeń jako człowiek jest zasadniczym
punktem odniesienia przy doborze treści i form nauczania. W kształceniu należy dostarczać uczniom
informacji i umiejętności, aby w oparciu o nie mogli rozwijać swoją osobowość.
Dzięki takim założeniom, uczniowie będą potrafili:
korzystać z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji,
współdziałać w ramach różnych grup społecznych,
współdziałać z przyrodniczym środowiskiem,
żyć w zgodzie z samym sobą.

W obecnym systemie szkolnym szkoła pełni ważną funkcję opiekuńczą. Głównym zadaniem
opieki na terenie szkoły jest wyrównywanie szans uczniów w sferze: emocjonalnej, intelektualnej,
zdrowotnej i socjalnej. Celem opieki jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych
warunków higieny i zdrowia. Proces opiekuńczy winien być realizowany przez wszystkich nauczycieli
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(bezpieczeństwo,

partnerstwo

emocjonalne,

wskazówki

życiowe,

doradztwo),

a

także

wyspecjalizowane komórki i stanowiska pracy, takie jak: szkolna służba zdrowia, pedagog szkolny,
psycholog szkolny, świetlica szkolna. Opieka to nie jest jednorazowy gest, lecz proces ciągły.

Cele tego procesu można określić następująco:
załatwienie lub pomoc w załatwieniu życiowych spraw dzieci będących w trudnych
warunkach socjalnych lub zagrożonych moralnie,
wyrównanie defektów rozwojowych dzieci,
wyrównanie ich zaległości pedagogicznych,
utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej,
pomoc dzieciom w konfliktach wychowawczych,
zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych,
przerwach, imprezach,
orientacja szkolna, doradztwo życiowe.

Proces opiekuńczy winien być realizowany na terenie szkoły w ścisłym sojuszu z rodzicami.
Zadaniem tej placówki będzie pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci pod opieką
psychologa i pedagoga w godzinach popołudniowych są objęte działaniami wychowawczymi,
opiekuńczymi i edukacyjnymi.
Szkoła dąży do stworzenia dziecku warunków do pełnego rozwoju zgodnie z przyjęciem
przez Polskę: „Konwencji o prawach dziecka”, „Deklaracji Praw Dziecka” oraz „Międzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych”.
Z przyjętych dokumentów oraz postaw humanistycznych preferowanych w naszym
społeczeństwie wynika, że uczeń jest jednostką nadrzędną o pełnych prawach, a nie środkiem
do realizowania naszych celów.
Uczeń ma prawo do zachowania własnej godności, ale również obowiązek poszanowania
godności innych, a w szczególności nauczycieli, wychowawców, rodziców i innych ludzi dorosłych.
Szkoła winna stanowić takie środowisko, w którym każdy uczeń jest osobą zasługującą na uwagę
i pomoc. Istotnym jest, aby pomagać sobie wzajemnie w korzystaniu ze swoich indywidualnych
możliwości fizycznych, psychicznych i intelektualnych. Na ten wizerunek szkoły ma wpływ również
umiejscowienie placówki w środowisku lokalnym. Działania szkoły zmierzać będą w takim kierunku
by:
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szkoła była postrzegana jako ważna instytucja wychowawcza i kulturotwórcza lokalnego
środowiska,
szkoła była pożądana przez rodziców jako miejsce kształcenia i wychowania ich dzieci,
szkole zorganizować pomoc i wsparcie ze strony lokalnego społeczeństwa,
szkoła cieszyła się wysoką oceną organu prowadzącego,
szkoła współpracowała z instytucjami lokalnego środowiska i innymi podmiotami
działającymi w tym środowisku,
uczniowie szkoły aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym
środowiska lokalnego.

Ważną rolę w życiu i funkcjonowaniu każdej placówki powinien odgrywać Wewnątrzszkolny
System Oceniania. Powinien on być po każdym roku szkolnym w większym lub mniejszym stopniu
modyfikowany (w ramach obowiązujących przepisów), o zmianach powinni być informowani rodzice
i uczniowie. WSO jest ważnym elementem charakteryzującym każdą szkołę i każdą Radę
Pedagogiczną. Stosowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania przynosi wymierne efekty
w postaci oceny pracy ucznia.
W

zakresie

obowiązków

dyrektora

leży

stymulacja

zespołu

nauczycielskiego

i pozostałych pracowników szkoły. Obowiązki te dyrektor szkoły realizuje poprzez:
przydzielenie pracy zgodnej z kwalifikacjami,
stworzenie warunków umożliwiających wykonywanie zadań,
pobudzenie do twórczego podejścia do wykonywanej pracy przez uświadomienie celów,
wyrabianie nawyku dokładnego wykonywania przyjętych zadań,
przyczynienie się do rozwoju zawodowego i życiowego pracowników.

Ważnym zadaniem szkoły, nauczycieli i dyrekcji jest dbałość o sprawność organizacyjną
i skuteczność działań. Realizacja tego zadania będzie wdrażana m.in. przez:
nowelizowanie dokumentacji szkolnej,
dopracowywanie wizji i misji szkoły,
stwarzanie stabilnych podstaw demokracji wewnętrznej w szkole,
dbałość o rozwój szkoły zgodnie z jej wizją rozwojową i strategią edukacyjną samorządu
lokalnego,
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troskę o rozwój zawodowy kadry pedagogicznej, zgodny z celami i programem rozwoju
szkoły,
rozwój harmonijnej współpracy wszystkich podmiotów i komórek organizacyjnych szkoły,
starania o ład i porządek na terenie placówki,
systematyczne prowadzenie ewaluacji procesów i wyników pracy szkoły,
doprowadzenie do wysokiego stopnia uspołecznienia kierowania szkołą,
rozbudowę bazy materialnej,
systematyczne unowocześnienie wyposażenia szkoły,
kontynuowanie rozpoczętych prac modernizacyjnych, remontowych i wyposażeniowych,
kontynuowanie współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, fundacjami,
realizację programu profilaktycznego dla dzieci.

Wszystkie działania szkoły i jej pracowników powinny być podporządkowane dobru dziecka.
Osiągnięcie przedstawionych wyżej celów, warunków i postaw pozwoli analizować w pełni wizję
szkoły przyjaznej, skutecznej i bezpiecznej.

Szkoła Podstawowa nr 80 dąży do tego by uczniowie poznawali: prawdę, dobro i piękno w świecie
ucząc się w placówce:
na wysokim poziomie dydaktycznym i wychowawczym,
wyposażonej w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne,
otwartej, gotowej do współpracy ze środowiskiem,
przyjaznej.

W takiej szkole uczeń będzie radosny, otwarty, gotowy do współpracy, przygotowany
do aktywnego życia w społeczeństwie, wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności, prezentujący
akceptowane powszechnie postawy.
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