„Wiem, kim jestem, kim będę
i dokąd zmierzam.”
Koncepcja Pracy Szkoły
Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Kowalewie Pomorskim
na lata 2013/14 – 2015/2016
Koncepcję Pracy Szkoły stanowią:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wstęp
Statut Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim
Program wychowawczy szkoły
Program profilaktyki środowiska szkolnego
Regulamin szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin wycieczek
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin nauczyciela dyżurującego
Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w danym roku szkolnym
Regulamin Rady Rodziców
Regulaminy i założenia projektów zewnętrznych, w których gimnazjum
uczestniczy w danym roku szkolnym

Koncepcja Pracy Szkoły jest zgodna z:
1.
2.

3.
4.

Ustawą o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)
Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).
Kartą Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674
z późn. zm.).
Konwencją o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

MISJA SZKOŁY
Nasze gimnazjum kształtuje i wychowuje uczniów
w celu przygotowania ich do dalszej nauki
w szkołach ponadgimnazjalnych
i do aktywnego życia we współczesnym świecie.

WIZJA
1.

2.
3.
4.
5.

Naszym zadaniem jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez integrowanie
wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw:

uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności,

wytrwałości, poczucia własnej wartości,

szacunku dla innych ludzi,

ciekawości poznawczej,

kreatywności, przedsiębiorczości,

kultury osobistej,

gotowości do uczestnictwa w kulturze,

pracy zespołowej oraz podejmowania inicjatyw,

poszanowania tradycji i kultury własnego oraz innych narodów,

zapobiegania dyskryminacji,

promowania zdrowego i ekologicznego trybu życia.
Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw
ważnych dla obywatela Europy.
Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne
na wysokim poziomie jakości.
Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy
chętnie się dokształcają i doskonalą.
Szkoła jest otwarta na środowisko, współpracę ze strukturami
samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji oraz
pomocy społecznej.

PRIORYTETY SZKOŁY
1.
2.
3.
4.
5.

Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem
poczucia tożsamości narodowej oraz edukacja europejska.
Wychowanie ku wartościom naukowym, duchowym i społecznym.
Kształcenie umiejętności informacyjno – komunikacyjnych.
Wychowanie przez sport i sztukę.
Rozwijanie poczucia empatii i tolerancji.

KODEKS GIMNAZJALISTY
Uczeń Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim:
Jest patriotą, zna hymn narodowy, szanuje symbole
narodowe;
2. Kocha swoją rodzinę i dba o jej godność;
3. Godnie reprezentuje swoje gimnazjum na uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych;
4. Z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka;
5. Jest wrażliwy na krzywdę innych i służy pomocą;
6. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego
uczęszczania do szkoły;
7. Przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom;
8. Dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani
psychicznej;
9. Szanuje mienie szkolne, dba jak o swoje, nie przywłaszcza własności innych;
10. Do szkoły uczęszcza w odpowiednim stroju, na uroczystości szkolne w stroju
galowym.
1.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Działania Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim
zmierzają do tego, aby absolwent był:











odpowiedzialny,
samodzielny,
tolerancyjny,
otwarty,
punktualny,
krytyczny,
prawy,
rozważny,
ciekawy świata,
chętny do samodoskonalenia.

KODEKS GIMNAZJUM

1. Nasze Gimnazjum jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz
pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu
i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy
uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie
agresywnie.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy,
procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania
konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują
wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników
niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
4. Niczego nie ukrywamy.
Prowadzona jest regularna diagnoza problemów i analiza sukcesów występujących w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II, a efekty naszych działań podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy problem i potrzebę. Zapewnia odpowiednią pomoc i aktywnie uczestniczy
w życiu środowiska lokalnego.
6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do
współpracy z uczniami, rodzicami i społecznością lokalną.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom zajęcia wspomagające ich rozwój, uczy podejmowania przemyślanych
decyzji i właściwej reakcji w zaistniałych sytuacjach.
8. Rodzice są z nami.
Gimnazjum współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami w podejmowanych działaniach
edukacyjnych i wychowawczych.
9. Mamy sojuszników.
Współpracujemy ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań statutowych,
profilaktycznych, sportowych, kulturowych i innych promujących nasze gimnazjum.
10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje właściwe wzorce zachowań, docenia i wyróżnia uczniów, rodziców, pracowników
i przyjaciół gimnazjum.

