KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 IM. 650-LECIA
BYDGOSZCZY Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
NA LATA 2017-2022

„DOBRA SZKOŁA, DOBRA LEKCJA, DOBRA KLASA”
Koncepcja jest wynikiem wspólnych dążeń:
rady pedagogicznej, pracowników szkoły, rady rodziców, samorządu
uczniowskiego.
Została opracowana na podstawie:
ewaluacji zewnętrznej, ewaluacji wewnętrznej, wniosków z nadzoru
pedagogicznego, badania opinii, dialogu ze środowiskiem, debat
Międzygimnazjalnego Sejmiku Uczniowskiego, współpracy z instytucjami
i organizacjami, uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa i regionu.
Zawiera się w 5 priorytetach:
bezpieczeństwo, wdrażanie reformy edukacji, przygotowanie absolwenta szkoły
do kształtowania samego siebie i funkcjonowania w życiu, zarządzanie szkołą,
współpraca ze środowiskiem i promocja szkoły.
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BEZPIECZEŃSTWO
Szkoła ma być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów oraz wszystkich
pracowników.
Zadania:
1. Systematyczna poprawa bazy szkoły ( planowana termomodernizacja 2017/18)
2. Wprowadzanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia.
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i cyberprzemocy.
4. Pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej,
zapobieganie niedostosowaniu uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo.
5. Szkolenie nauczycieli, dzieci i rodziców w zakresie bezpieczeństwa.
6. Upowszechnianie działań prozdrowotnych.
Realizacja:
Nauczyciele:
- na bieżąco realizują zadania poprzez wdrażanie zasad bezpieczeństwa
podczas prowadzonych zajęć,
- uświadamiają potencjalne zagrożenia i sposoby postępowania w ich obliczu,
- współpracują z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwa,
- uczestniczą w szkoleniach bhp.
Uczniowie:
- propagują pożądane postawy w ramach działalności Sejmiku Uczniowskiego
( komisja do spraw przemocy i uzależnień),
- działają w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej oraz organizacjach harcerskich ( ZHR)
- biorą udział w masowych akcjach m.in. próbnych alarmach, warsztatach z ratownictwa
przedmedycznego.
Rodzice:
- świadomi zagrożeń, uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami prawa
oraz specjalistami od uzależnień i nauczycielami,
- włączają się w działania zapobiegające zagrożeniom współpracując
z wychowawcą, szkolnym pedagogiem i psychologiem.
Perspektywa:
1. Umocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów i wszystkich
pracowników szkoły.
2. Zredukowanie zjawiska przemocy i cyberprzemocy.
3. Znaczne ograniczenie uzależnień wśród uczniów.
4. Rozbudowa monitoringu pomieszczeń szkoły i otoczenia.
5. Kontynuacja remontów sal lekcyjnych i toalet.

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY
DOBRA SZKOLA , DOBRA LEKCJA, DOBRA KLASA
Szkoła to instytucja w której nauczyciele, uczniowie oraz rodzice rozumieją potrzebę
reformy oświaty, akceptują zmiany i kreatywnie wspierają realizację działań.
Zadania:
1. Systematyczne dokształcanie nauczycieli w zakresie kluczowych zagadnień wspólnych dla
każdego nauczyciela szkoły podstawowej:
a. budowa nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
tj. celów kształcenia, treści nauczania, wiadomości i umiejętności sformułowane językiem
efektów kształcenia, określonych warunków i sposobów realizacji
b. działalność wychowawczo – profilaktyczna szkoły (wprowadzanie uczniów w świat
wartości, kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, postaw patriotycznych
i prozdrowotnych uczniów ) zawartych w warunkach i sposobach realizacji nowej podstawy
programowej
c. umiejętności kluczowe ( ponadprzedmiotowe) uczniów,
d. organizowanie przestrzeni edukacyjnej zapewniającej uczniom aktywność i kreatywność,
e. metody aktywizujące w pracy z uczniami m.in. metoda projektu.
2. Dokładna analiza podstawy programowej, będąca bazą do tworzenia
planów wychowawczych i programów nauczania.
3. Kształcenie w uczniach pożądanych postaw, w szczególności umiejętności pracy w zespole.
4. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w realizacji treści nowej podstawy programowej.
5. Dostosowanie bazy szkoły do warunków i form realizacji podstawy programowej.
6. Doposażanie sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.
7. Stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień
i pasji w ramach oferty zajęć pozalekcyjnych.
8. Zapewnienie uczniom możliwości uzupełnienia zaległości w ramach zajęć
wyrównawczych.
9. Udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna, doradcy zawodowego.
Realizacja:
Nauczyciele:
- uczestniczą w kursach, szkoleniach, zdobywają kwalifikacje do nauczania
drugiego przedmiotu,
- realizują zadania zawarte w nowej podstawie programowej zgodnie z ramowymi planami
nauczania,
- dokonują ewaluacji wewnętrznej ( doba szkoła, dobra lekcja, dobra klasa),
- organizują szeroka gamę zajęć pozalekcyjnych zgodna z preferencjami
i zainteresowaniami uczniów oraz zajęć wyrównawczych,

- dostosowują metody pracy tak, by uczniowie nabywali umiejętności pracy indywidualnej
i grupowej,
- prowadzą dokumentację zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej,
- współpracują w zespołach nauczycielskich.
Uczniowie:
- wykorzystują oferowaną im pomoc i możliwość rozwoju,
- dokonują świadomie wyboru dalszej drogi kształcenia, zgodnie z własnymi
zainteresowaniami i zdolnościami,
- indywidualnie lub grupowo realizują projekty edukacyjne.
Rodzice:
- dysponują wiedzą na temat dokonujących się zmian w oświacie,
- są świadomi konieczności zmian,
- wspierają i wspomagają szkołę w działaniach statutowych
Perspektywa:
1. Nauczanie wybranych treści określonych przedmiotów w językach obcych realizowanych
przez lektorów, którzy zdobędą dodatkowe kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu.
2. Nauczyciele różnych przedmiotów współdziałają podczas realizacji projektów
edukacyjnych.
3. Przy szkole powstanie bieżnia lekkoatletyczna i miejsce do uprawiania dyscyplin LA
4. Stała współpraca z rodzicami.
5. Osiągniemy wysoką efektywność przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych
mierzoną dodatnim EWD.
6. Kontynuowana jest współpraca z Zakładem Socjologii i Resocjalizacji Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego.
PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA SZKOŁY DO KSZTAŁTOWANIA SIEBIE
I FUNKCJONOWANIA W ŻYCIU.
Szkoła ma wyposażyć młodego człowieka w takie umiejętności, by mógł rozwijać swoje
pasje, być świadomym dziedzictwa kulturowego, patriotą lokalnym i obywatelem Europy.
Zadania:
1. Wyposażenie uczniów w umiejętności kluczowe: czytanie, myślenie matematyczne,
myślenie naukowe, umiejętność komunikowania się, umiejętność posługiwania się
nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętność ucznia się jako
sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań
i przygotowania do dalszej edukacji, umiejętność pracy zespołowej.

2. Realizowanie w bogatej ofercie działalności pozalekcyjnej treści edukacji regionalnej
i europejskiej.
3. Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych, artystycznych, zawodów
sportowych o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.
3. Organizacja plenerów malarskich.
4. Rozwijanie u uczniów postaw patriotycznych i samorządności i wrażliwości poprzez
wolontariat i Międzyszkolny Sejmik Uczniowski oraz organizacje harcerskie, młodzieżowe
drużyny pożarnicze.
5. Rozwój czytelnictwa.
Realizacja:
Nauczyciele:
- organizują szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych zgodną z preferencjami
i zainteresowaniami uczniów oraz zajęcia wyrównawcze,
- przygotowują uczniów do konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów
sportowych,
- kształtują postawy zawarte w nowej podstawie programowej.
- realizują polsko – niemiecką wymianę młodzieży oraz nowe projekty w ramach programu
Erazmus +
- współpracują z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy w zakresie propagowania
regionu kujawsko – pomorskiego.
Uczniowie:
- uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych,
- inicjują działania związane z samorządnością- Międzygimnazjalny Sejmik Uczniowski,
- jako wolontariusze poświęcają swój czas na pomoc potrzebującym działając w Szkolnym
Klubie Tolerancji,
- wdrażają do samorządności społeczność szkolną,
- zdobywają wiedzę o własnym regionie, kraju, Europie oraz umiejętności
ponadprzedmiotowe,
- rozwijają zainteresowania i pasje.
Rodzice:
- wspierają swoje dzieci w podejmowaniu dodatkowych zadań,
-współpracują przy realizacji określonych projektów dydaktyczno-wychowawczych.
Perspektywa:
Absolwenci naszej szkoły to ludzie z pasją, gotowi do podejmowania nowych wyzwań,
komunikujący się swobodnie poza granicami kraju, świadomi swoich potrzeb.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY.
Szkoła jest miejscem kreatywnej współpracy, charakteryzującej się sprawną komunikacją
wewnętrzną (dyrektor - rada pedagogiczna - rodzice - uczniowie) wykorzystując w pracy
nowoczesne technologie.
Zadania:
1. Uwzględnianie w nadzorze oprócz priorytetów instytucji oświatowych także wniosków
wypracowanych przez zespoły nauczycielskie, oraz propozycji rodziców i uczniów.
2 .Cyfryzacja szkoły.
Realizacja:
Nauczyciele:
- wypracowują w zespołach przedmiotowych wnioski do nadzoru,
- doskonalą własne umiejętności informatyczne, a także mobilizują uczniów i ich rodziców do
korzystania z technologii komputerowej,
- prowadzą elektroniczną dokumentację szkolną.
Uczniowie:
- rozumieją potrzebę cyfryzacji,
- korzystają z technologii komputerowej, przygotowując się do zajęć, wykonując projekty
przedmiotowe,
- pozyskują umiejętności podstaw programowania.
Rodzice:
- używają udogodnień technicznych w komunikacji ze szkołą,
- biorą udział w szkoleniach informatycznych organizowanych przez szkołę.
Perspektywa:
1. Funkcjonuje sprawna komunikacja wewnętrzna między dyrektorem, radą pedagogiczną,
nauczycielami, uczniami i rodzicami.
2. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt komputerowy i internet.
3. Stosowany jest e – dziennik i elektroniczny katalog bibliotecznego księgozbioru.
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I PROMOWANIE SZKOŁY.
Szkoła osiedlowym centrum informacyjnym i kulturalnym; miejscem współdziałania
nauczycieli, rodziców, uczniów, mieszkańców i władz lokalnych.
Zadania:
1. Organizowanie imprez edukacyjnych i rozrywkowych festynów osiedlowych, koncertów
charytatywnych, pokazów i innych form integrujących środowisko.

2. Działalność wolontarystyczna o charakterze lokalnym.
3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów międzyszkolnych.
4. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.
5. Promowanie szkoły i osiągnięć nauczycieli i uczniów.
Realizacja:
Nauczyciele:
- organizują różnorodne festyny dla mieszkańców osiedla - z okazji Dnia Dziecka czy
promujące postawy prospołeczne oraz koncerty charytatywne,
- koordynują działania wolontariuszy, którzy pracują na rzecz starszych, niepełnosprawnych
i innych potrzebujących,
- współpracują z różnymi instytucjami i na gruncie lokalnym przygotowują imprezy
kulturalne,
- przygotowują i przeprowadzają konkursy międzyszkolne przedmiotowe, artystyczne i
zawody sportowe, w tym pływackie,
- redagują z uczniami szkolne pisemka przedstawiające m.in. bieżące sprawy i nowości
edukacyjne,
- dbają o aktualizowanie strony internetowej szkoły.
Uczniowie:
- aktywnie i twórczo uczestniczą w festynach osiedlowych,
- pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym i innym potrzebującym,
- przeprowadzają na osiedlu zbiórki żywności, przyborów szkolnych biorąc udział w akcjach
PCK, Caritasu, UM Bydgoszcz,
- biorą udział w konkursach organizowanych przez szkołę i pomagają w ich organizowaniu,
- promują postawy prospołeczne i konieczność pomocy potrzebującym
- redagują gazety pisemka, piszą artykuły na stronę internetową.
Rodzice:
- pomagają w przygotowaniu imprez osiedlowych, festynów i koncertów,
- śledzą na bieżąco stronę internetowa szkoły i ofertę wysuwaną do mieszkańców osiedla,
- przekazują szkole swoje uwagi i spostrzeżenia.
Perspektywa:
1. Szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami wspierającymi oświatę
oraz z mieszkańcami osiedla przy organizowaniu różnych imprez środowiskowych,
2. Funkcjonuje strona internetowej szkoły.
3. Szkoła jest promowana w lokalnych mediach oraz w szkolnych pisemkach.

