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Misja szkoły:
(…)

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.
Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.
Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.
Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.
„Lata dzieciństwa”, Ronald Russell

Wizja szkoły:
Każde dziecko jest dla nas ważne.
Stawiamy na szczęśliwe dorastanie i na wszechstronny rozwój.
Pragniemy, aby nasze dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane. Pragniemy, żeby
w przyszłości umiały się wykazać mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i Wielkim
Sercem. Okazujemy dziecku troskę, współczucie i zrozumienie, aby w taki sam sposób odnosiło się do innych.
Rozwijamy jego zdolność empatii oraz poczucie własnej wartości.
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to uśmiechnięty, mądry człowiek :).

Kierunki pracy szkoły
Jak kształcimy ?
Założyliśmy sobie, iż nauczanie w naszej szkole będzie opierało się na budowaniu dobrych relacji
i działaniach w kierunku uspołeczniania poprzez zaznajamianie
z otaczającą rzeczywistością.
1. Uczymy wielorakich kontaktów społecznych, rozwijamy samodzielność i w praktyczny sposób pozwalamy
dzieciom poznawać rzeczywistość.
2. Rozwijamy umiejętności praktyczne – dzieci poznają świat nie tylko w teorii ale przede wszystkim przez
działanie, angażując wszystkie zmysły.
3. Kształtujemy u Dzieci postawę otwartości i śmiałości wobec otaczającego świata.
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4. Rozwijamy poczucie odpowiedzialności.
5. Kształtujemy wrażliwość na piękno otaczającego świata, przywiązujemy dużą dbałość

do zajęć

plastycznych, działań ekologicznych.
6. Uwrażliwiamy Dzieci na potrzeby innych.

Jakie stosujemy metody do osiągania naszych celów?


Aktywne słuchanie muzyki.



Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych,
aktywizujących proces uczenia się.



Metody relaksacyjne.



Drama, odgrywanie ról.



Muzykoterapia i bajkoterapia.



Pedagogika zabawy, Klanza.



Słuchanie muzyki poważnej, ludowej.

Aby wprowadzić w życie misję naszej szkoły, przede wszystkim realizujemy podstawę programową
kształcenia ogólnego z uwzględnieniem najnowszych badań neurodydaktyki.
Naszą pracę wzbogacamy tworząc: własne programy, które sprawiają, że praca z dziećmi jest bardziej
efektywna i atrakcyjniejsza dla naszych podopiecznych:
Działania wewnętrzne:
1. Akcje, happeningi ekologiczne,
2. Pasowanie pierwszoklasistów.
3. Otrzęsiny czwartoklasistów.
4. Nocowanie w szkole.
5. Organizowanie „Dniu nauki”.
6. Odwiedziny pensjonariuszy w domu Pogodna Jesień.
7. Organizowanie zabaw dla dzieci niewidomych i niedowidzących.
8. Organizowanie gier terenowych.
9. Obchody Dnia Patrona, Dni Wiosny.
10. Organizowanie konkursów i zawodów sportowych.
11. Dni języków obcych.
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Programy zewnętrzne, jako programy profilaktyczne:


„Cała Polska czyta dzieciom”,



„Szklanka mleka”,



„Owoce w szkole”,



„Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”,



„Ratujemy i uczymy ratować”,



„Moje miasto bez elektrośmieci”,



„Cyfrowa szkoła”,



Program prozdrowotny szczepienia HPV,



„Od grosika do złotówki” - edukacja finansowa,



„Domino III”,



„Lepsza szkoła”,



Korekcja wad postawy,



Ratujemy dzieciom wzrok.

Jak wychowujemy ?
W naszej szkole stosujemy model wychowania proaktywnego, wyprzedzamy sytuację, zapobiegamy błędom,
uczymy dziecko, objaśniamy mu świat, wyposażamy je w ważne umiejętności, przygotowujemy do samodzielnego
i odpowiedzialnego życia.
Nauczenie dzieci wartości jest jednym z najważniejszych proaktywnych zadań ze strony mądrych dorosłych.
„Nauczenie wartości to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia dziecka”
Linda i Richard Eyre
W każdym roku pracujemy nad kolejnymi wartościami.
Realizujemy:
 Program wychowawczy szkoły
 Program profilaktyczny.

Doceniamy każdą indywidualność:
1. informujemy o osiągnięciach uczniów na gazetkach i stronie www szkoły;
2. organizujemy szkolny pokaz talentów „Jeśli potrafisz, pchaj się na afisz”;
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3. organizujemy apele, na których wręczamy puchary, medale i dyplomy;
4. informujemy media o osiągnięciach naszych podopiecznych.

Jakimi jesteśmy nauczycielami ?
„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje
a
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nie

żąda
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wraz

z
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wiele

natchnionych

chwil.”

Janusz

Korczak

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”
„Żeby obudzić siły twórcze, trzeba rozwinąć w sobie dziecięce skłonności do zabawy i
pragnienie uznania.”

Janusz Korczak

dziecięce

Albert Einstein

Nasi nauczyciele:
 Są odważni, twórczy i odpowiedzialni.
 Stwarzają warunki do nauki, przyjazne pracy mózgu.
 Potrafią inspirować uczniów.
 Pozwalają dzieciom współdecydować, czego będą się uczyć.
 Realizują wspólne projekty edukacyjne.
 Pamiętają, aby mówić dzieciom, w jakim celu się uczymy.
 Rozbudzają emocje.
 Współpracują w zespołach.
 Prowadzą ewaluację wewnętrzną.
 Nabywają dodatkowe kwalifikacje.

 Uczestniczą w różnych formy doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty).

Jak współpracujemy z Rodzicami?
Budujemy mosty zamiast murów.
Szkoła systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in.:
 Zebrania ogólne i grupowe.
 Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami i dyrektorem.
 Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców.
 Prowadzenie strony internetowej szkoły.
 Eksponowanie prac dzieci.
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 Organizowanie „Dni otwartych” dla przyszłych uczniów.
 Zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców.
 Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości szkolnych.
 Zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (pedagog).
 Organizacja zajęć otwartych.
 Udzielanie przez rodziców informacji o pracy szkoły, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet.
 Spotkania okolicznościowe: Pasowanie na pierwszoklasistę, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka.
 Pikniki integracyjne, festyny.
Dążymy do ujednolicenia procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość, akceptacja i pomoc
rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy szkoły.

Jak współpracujemy ze środowiskiem ?
Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych związane jest ze ścisłą
współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które
realizuje szkoła.
Szczególnie aktywnie będziemy współpracować:
 z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną w Jeleniej Górze.
 z Domem dla Dzieci „Nadzieja 5”,
 ze Związkiem Sybiraków i Kresowiaków,
 z Książnicą Karkonoską,
 z Jeleniogórskim Centrum Kultury,
 z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych,
 z Tauron – Dystrybucja,
 z Miejskim Przedszkolem nr 11,
 z Przystanią Twórczą,
 ze świetlicą środowiskową,
 z Przedszkolem integracyjnym nr 14,
 ze Związkiem Niewidomych i Niedowidzących,
 z fundacją „Arka”,
 z fundacją Mondo – Cane na rzecz zwierząt,
 z MOPS-em,
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 z Parafią pw. Jana Chrzciciela,
 ze świetlicami szkolnymi,
 z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą,
 z AP Chojnik,
 z gospodarstwem agroturystycznym we Wrzeszczynie,
 z Policją, Strażą Miejską, Straż Pożarna,
 z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
 z TPD,
 Sądem Rodzinnym i Nieletnich,
 z WORD-em
 z KPR-em,
 z MOS-em,
 z Przystanią Twórczą,
 z Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych,
 z kołem łowieckim „Jeleń”.

Jak pomagamy innym oraz dbamy o środowisko?


„Góra grosza”.



Chronimy lasy - zbieramy makulaturę.



Kiermasz adwentowy.



„Szlachetna paczka”.



Zbieramy nakrętki na cel charytatywny.



Zbieramy baterie i zużyty sprzęt AGD.



Organizujemy happeningi dla lokalnej społeczności.



Wspieramy potrzebujących.

Jak promujemy naszą szkołę?


Prezentacja osiągnięć szkoły na festynie środowiskowym.



W mediach.



Podczas obchodów jubileuszu szkoły.



Na stronie internetowej szkoły.
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Na Facebooku.



Na klasowych blogach.



Poprzez udział w konkursach i zawodach sportowych.



Poprzez udział w obchodach miejskich i uroczystościach patriotycznych.



Organizacja „Dni otwartych”.



Prezentacja oferty szkoły w środowisku przedszkolnym.

Wszystko to w celu, aby Absolwent naszej szkoły:


Był człowiekiem przebojowym lecz szanującym innych.



Pewnym swojej wartości lecz uprzejmym.



Kreatywnym lecz otwartym na pomysły innych.



Swobodnie funkcjonował w grupie i z grupą.



Umiał pracować w atmosferze wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia.



Cierpliwie uczył się tolerancji, sztuki kompromisu, przeżywania sukcesów.



Radził sobie z porażkami.



Miał poczucie odpowiedzialności oraz wrażliwości na krzywdę i potrzeby innych.



Był radosny, ciekawy świata i samodzielny.



Czuł się ważny, potrzebny, kochany i akceptowany.
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Uchwała Nr 9/2016/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 6
w Jeleniej Górze
z dnia 14 września 2016r
w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze
na lata 2016 - 2021
Na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2004 nr 256,
poz. 2572 ze zm.), Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§1
Rada Pedagogiczna zatwierdza do realizacji na lata 2016 – 2021 „Koncepcję pracy” Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Jeleniej Górze.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

….……………………………………………
(Przewodniczący Rady Pedagogicznej)

