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WSTĘP
Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach powstała w celu
wyznaczania kierunków wprowadzanych zmian w organizacji działalności
placówki oraz kontynuowania działań przynoszących oczekiwane efekty.
Szczegółowe programy pracy szkoły pozostają w zgodzie z poniższymi
założeniami.
Punktem wyjścia w opracowaniu Koncepcji są przyjęte przez szkołę
wartości oraz wynikające z nich wizja szkoły oraz wizja absolwenta SP nr 15.
Priorytety w działaniach szkoły na dany rok szkolny są wyznaczane po
przeanalizowaniu wniosków z diagnozy środowiska szkolnego Szkoły
Podstawowej nr 15, a ponadto z analizy wniosków i rekomendacji: z ewaluacji
wewnętrznej, sprawozdań zespołów samokształceniowych oraz plenarnych
rad pedagogicznych, brane są również pod uwagę priorytety Ministra Edukacji
Narodowej.
W trakcie realizacji koncepcji dopuszcza się możliwość dokonywania
w niej poprawek niezbędnych do szybszego osiągnięcia celu, bądź w przypadku
zaistnienia

nowych

okoliczności

oświatowych

(np.

nowe

możliwości

finansowe).
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WARTOŚCI WYZNACZAJĄCE KIERUNKI ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
I PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W KIELCACH

1. Rodzina (miłość, przyjaźń, zdrowie)
2. Patriotyzm (miłość do ojczyzny, wolność, tożsamość narodowa, szacunek dla
dziedzictwa narodowego)
3. Bezpieczeństwo (w domu, w szkole, w sieci, w czasie wolnym)
4. Bezinteresowna pomoc innym, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka
(udział w akcjach charytatywnych, wolontariat)
5. Tolerancja (poszanowanie przekonań i odmienności innych, różnych dróg
zdobywania umiejętności i mądrości życiowych, wolności, o ile nie szkodzi to
innym i nie niszczy ustalonego porządku)
6. Samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność
7. Dociekliwość poznawcza ukierunkowana na dobro, prawdę i piękno
8. Sprawiedliwość (przyznanie każdemu należnych mu praw, i tego, co z tytułu
jego wkładu pracy słusznie się mu należy)
9. Uczciwość – przestrzeganie obowiązujących zasad
10. Kultura słowa, czystość języka polskiego
11. Poczucie wspólnoty lokalnej („moja mała ojczyzna”), wrażliwość na piękno
przyrody, aktywność obywatelska, przedsiębiorczość, rzetelność
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WIZJA SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach:
 zapewnia

każdemu

uczniowi

warunki

rozwoju

intelektualnego,

umożliwia bardzo dobre przygotowanie ucznia do kolejnego etapu
kształcenia i osiągania sukcesów,
 kształci kompetencje kluczowe (kompetencje w zakresie czytania
i pisania;

kompetencje językowe;

kompetencje matematyczne oraz

w zakresie nauk przyrodniczych i technologii; kompetencje cyfrowe;
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; kompetencje
obywatelskie; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; kompetencje
w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej),
 rozwija u uczniów aktywne i kreatywne sposoby zdobywania wiedzy,
umiejętności doskonalenia swoich zdolności i talentów,
 uczy, jak być człowiekiem wysokiej kultury osobistej, pełnym najlepszych
wartości duchowych, wrażliwym i odpowiedzialnym za siebie i innych,
 przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie,
w duchu dziedzictwa kulturowego, tolerancji i patriotyzmu,
 wypracowuje formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka
w zakresie wychowania i kształcenia, przyjmując zasadę, że rodzice
są partnerami we wszystkich podejmowanych przeze szkołę działaniach.
 jest otwarta na modyfikacje, innowacje, kreując wartościowe wzorce
kulturowe,
 nawiązuje

współpracę

z

wieloma

instytucjami

i

organizacjami

wspierającymi pracę szkoły.
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WIZJA ABSOLWENTA SP NR 15 W KIELCACH
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 15:
 jest aktywny: posiada zainteresowania, pasje, jest twórczy, wykazuje się
samodzielnością, jest ciekawy świata, korzysta z różnych źródeł
informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę;
 jest

odpowiedzialny:

umie

samodzielnie

rozwiązywać

problemy,

podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje;
 jest wrażliwy na potrzeby innych członków rodziny, starszych osób;
 dba o swoje zdrowie – prowadzi racjonalny tryb życia, bez nałogów;
 jest patriotą, z szacunkiem odnosi się do tradycji, symboli narodowych;
 jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego;
 jest otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować
w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;
 jest optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;
 jest tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy
na potrzeby drugiego człowieka;
 jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje
prawa, zna i respektuje prawa innych.
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