SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II
W JAWORZNIKU

MISJA SZKOŁY
„Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, jest owocem
zwycięstwa nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości,
egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe
oblicze człowieka”.
JAN PAWEŁ II

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE
- wyróżnienie w finale ogólnopolskiego projektu
„Otwarta szkoła”;
- wieloletnie osiąganie najwyższych wyników
w powiecie w sprawdzianach uczniów kl. VI;
- wyróżnienia w Powiatowym Konkursie
Recytatorskim;
WIZJA SZKOŁY
Nasza szkoła stwarza warunki i udziela dziecku
wszelkiej możliwej pomocy w wyrównywaniu szans
życiowych dziecka wywodzącego się ze społeczności
wiejskiej poprzez: wszechstronny rozwój jego
wyzwalania
motywacji
działania,
osobowości
kształtowania wartości moralnych i estetycznych,
przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

- wyróżnienia w wojewódzkich konkursach
plastycznych;
- czołowe miejsca w gminnych konkursach
literackich i ortograficznych;
- osiągnięcie finału Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z J. Polskiego z el. Historii…

PROJEKTY

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
Przygotowane przez uczniów i nauczycieli
naszej szkoły zawsze mają charakter wielkiego
wydarzenia dla społeczności jaworznickiej.
Są to:
− Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego
wraz
z uroczystościami historycznymi
z II wojny światowej;
− Dzień Edukacji Narodowej;
Papieski
ze
wspomnieniami
− Dzień
o naszym patronie;
− Ślubowanie uczniów klasy I;
− Święto Niepodległości;
− Jasełka i Wigilia w okresie Bożego
Narodzenia;
− Święta Majowe wraz ze wspomnieniami
przyjęcia imienia i sztandaru naszej szkoły;
− Pikniki z okazji Dnia Dziecka.

−

−

−

−

IMPREZY SZKOLNE
Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Krawata,
Andrzejki,
Dzień

Mikołajki,

Babci

i

Zabawy
Dziadka,

Choinkowe,

−

Walentynki,

Dzień Kobiet, Dzień Samorządności, Pierwszy
Dzień Wiosny , Dzień Ziemi, Dzień Europejski,

−

Dzień Matki, Piknik na rzecz pomocy szkole,
Dzień

Sportu,

szóstej….

Pożegnanie

uczniów

klasy

−

Wydłużenie
godzin
pracy
Oddziału
Przedszkolnego
poprzez
współpracę
w Projekcie „Wieś Przyjazna Dzieciom”
realizowany w ramach konkursu MEN
i współpracy Fundacji Ekologicznej
„Elementarz”;
Poszerzanie i rozwijanie umiejętności
matematycznych uczniów poprzez udział
szkoły w projekcie „Matematyka kluczem
do sukcesu ucznia i wszechstronnego
rozwoju wiejskiej szkoły”;
Wyróżnienie MEN w konkursie „Otwarta
szkoła”, którego celem było promowanie
modelu szkoły, która w swoich działaniach
wychowawczych i edukacyjnych dąży do
kształtowania
w
uczniach
otwartej
i prospołecznej postawy oraz wspieranie
aktywności obywatelskiej młodzieży;
„Pożyteczne ferie” – 2008 i 2009, których
celem było: zaktywizowanie dzieci do
twórczego i badawczego spojrzenia na
świat
oraz
naukę,
korzystanie
z nowoczesnych urządzeń wspomagających
naukę;
Udział w pierwszej reedycji programu MEN
„Radosna szkoła”, gdzie stworzyliśmy dla
dzieci „Krainę sprawności i zdrowia na
deszcz”;
Nauczyciele
organizują
w
ramach
innowacji
pedagogicznych
zajęcia
wspierające i poszerzające horyzonty
myślowe swoich podopiecznych;
Wyższą Szkołą
Współpraca ze Śląską
Zarządzania w Katowicach w ramach
projektu „Praktyka czyni mistrza”, którego
celem jest poprawa jakości odbywania
praktyk pedagogicznych studentów, którzy
będą realizować swoje praktyki pod czułym
okiem naszych nauczycieli.

UDZIAŁ W AKCJACH
− Dwie edycje projektu „Posadź swoje
drzewko”,
którego
celem
było
zagospodarowanie i upiększenie placu
szkolnego;
− Sprzątanie Świata; ,,Mleko z klasą”;
− Księgarenka Taniej Książki, w której ramach
zdobywamy książki do naszej biblioteki oraz
zachęcamy uczniów do aktywnego czytania;
− Wieloletni udział w akcji: „Dziś oszczędzam
w SKO, jutro w BS”;
− Udział w teatralnych przedstawieniach
profilaktycznych, w pokazach zwierząt
egzotycznych;
− Spotkania z mieszkańcami miejscowości:
Lekcja historii o mojej okolicy ,,Wielka
wojna na Jurze’’;
− Zdobywanie
wiedzy o
zapobieganiu
wypadkom
i
umiejętnym
udzielaniu
pierwszej
pomocy
–
spotkanie
z
wykwalifikowanym
personelem
medycznym;
− „Spełnij dobre uczynki, zdobywaj cenne
nagrody” – udział w największej w Polsce
kampanii dobra „Warto być dobrym”;
− Przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Jaworznik zbieramy 1% Dla
Naszej Szkoły;
− udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
− Wieloletni
udział
w
Ogólnopolskim
Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty
z wysokimi osiągnięciami naszych uczniów
jako przygotowanie do egzaminów na
wyższych szczeblach edukacji;…
Nasza szkoła spełnia wszystkie wymogi
objęte aktami prawnymi: MEN, Kuratorium
Oświaty w Katowicach oraz samorządowymi.
Plasuje
się
na wysokich pozycjach
w rankingu szkół w gminie i powiecie, co
potwierdzają przeprowadzone ewaluacje
poszczególnych obszarów pracy szkoły…

