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FUTURE DESIGNERS
- PROJEKTANCI PRZYSZŁOŚCI
Wakacje dobiegły końca… Rozpoczynamy kolejny
etap - rok szkolny, który w polskiej edukacji będzie
zapamiętany jako czas wielkich zmian. Wprowadzany będzie nowy ustrój
szkolny, zmianie ulegną podstawy programowe i programy nauczania.
Od września 2017 roku będziemy gościć w murach Naszej Szkoły po raz
pierwszy klasę siódmą, a następnie ósmą… Jesteśmy na te nowości już dobrze
przygotowani - zarówno programowo, jak i pod względem bazy dydaktycznej.
W Naszej Szkole od wielu lat realizujemy własne pomysły na nauczanie dające
bardzo dobre efekty, stale poszerzamy bazę dydaktyczną i korzystamy
z najnowszych zdobyczy dydaktyki. Bardzo cieszymy się, że nasi uczniowie będą
mogli o dwa lata dłużej pozostawać pod opieką dobrych specjalistów, szlifując
swoje umiejętności, talenty i uzdolnienia w bezpiecznym środowisku.
Przygotowujemy się również lokalowo do ośmioletniego cyklu kształcenia rozbudowując szkołę. We wrześniu 2017 roku zostanie otwarta nowa część
szkoły - z przeznaczeniem dla klas siódmych i ósmych wraz zapleczem
sportowym. Systematycznie wprowadzamy dwujęzyczność w praktyce szkolnej
- angielski jest używany na wielu zajęciach jako język komunikacji podczas
nauczania z zastosowaniem metody CLIL - czyli: Content and Language
Integrated
Learning.
To
wszystko
powoduje,
że
spoglądamy
w przyszłość bez obaw - jesteśmy gotowi na zmiany! Największym jednak
kapitałem szkoły są Nasi Uczniowie - wszak to oni będą w przyszłości liderami,
twórczymi ludźmi, którzy nie tylko potrafią dostosować się do zmian ale również je inicjować ☺. W tym kierunku zatem będzie zmierzał nasz
tegoroczny program pracy szkoły - FUTURE DESIGNERS, wielowątkowy projekt
edukacyjno-wychowawczy, mający na celu rozwijanie u dzieci kreatywności,
motywowanie do samorozwoju oraz lepszego wyrażania siebie. Jednocześnie
celem programu będzie uświadomienie uczniom , że już dziś mają wpływ
na przyszłość swoją i otaczającego ich świata. Kształtując siebie – wytyczają
kierunek zmian w niedalekiej perspektywie.
Dyrekcja NSP Nasza Szkoła:
Małgorzata Jendrysik oraz Teresa Lauer-Jaworska

FUTURE DESIGNERS - ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Program pracy szkoły na rok szkolny 2016/17 składa się z czterech
zazębiających się modułów tematycznych, z których każdy realizuje ważne cele.
Tytuł programu: Future Designers jest celowo niejednoznaczny , gdyż może być
interpretowany zarówno jako: „osoby które staną się projektantami w
przyszłości" jak i „ludzie, którzy będą projektować przyszłość". Oba znaczenia
inspirują do podejmowania działań opartych o teorię i praktykę „design
thinking” - najbardziej intuicyjnej metody innowacyjnej pracy, opartej na
otwartym podejściu do problemu, który można rozwiązać na wiele sposobów.
W całym procesie realizacji programu dwujęzyczne porozumiewanie się będzie
miało również kluczowe znaczenie.
Nasze kręgi zainteresowań to:
- WORLD LANGUAGES – Języki świata
- STAGE AND SCREEN ACADEMY – Akademia sceny i ekranu
- DESIGN THINKING – Myślenie projektowe
- HEALTHY LIFESTYLE – Zdrowy styl życia
Program pracy mocno zakorzeniony będzie w szkolnym autorskim projekcie
CLIL IS EASY, który wdrażamy już od dwóch lat. Warto tutaj podkreślić fakt,
że projekt CLIL IS EASY został uhonorowany certyfikatem European Language
Label czyli Europejskim Znakiem Innowacyjności w dziedzinie nauczania
i uczenia się języków obcych, tym samym znalazł się w gronie trzynastu
najlepszych projektów językowych w Polsce - laureatów konkursu European
Language Label’2016. Z radością informujemy, że w dniu 19 września 2016 r.
Dyrekcja NASZEJ SZKOŁY odbiera Certyfikat European Language Label
w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.

WAŻNE ZMIANY W DOKUMENTACH SZKOLNYCH
- 1 września 2016 roku wchodzi w życie nowy ważny dokument Regulamin
Zachowania Ucznia NSP Nasza Szkoła. Regulamin stanowi zbiór norm i zasad
zachowania się ucznia na terenie szkoły w formie „Kodeksu postępowania”,
wskazuje sposoby motywowania uczniów do zachowań pozytywnych, określa
konsekwencje łamania zasad oraz konkretyzuje wymagania na poszczególne
stopnie w skali semestralnych i rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania.
Regulamin będzie omawiany szczegółowo z uczniami w pierwszym tygodniu
nauki oraz przedstawiony rodzicom podczas zebrań we wrześniu. Pełna
wersja dokumentu będzie udostępniona w strefie Rodzica od połowy
września - po omówieniu przez wychowawców klas.

Zmiany w Statucie zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej:
1) dostosowanie zasad oceniania zachowania ucznia do ustaleń ujętych w
Regulaminie
2) wprowadzenie jednolitego uregulowania dotyczącego podziału klasy na
grupy na wybrane zajęcia językowe, komputerowe, EDU: podział na grupy
będzie wprowadzony jeśli klasa liczy minimum 16 osób ( grupa nie może być
mniejsza niż 8 osób ). Ilość lekcji z danego przedmiotu prowadzonych
w podziale na grupy w danym roku szkolnym ustalana jest przez Dyrekcję
szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.
PLAN LEKCJI
Do dnia 16 września będzie obowiązywał plan tymczasowy. Nie zawiera on
jeszcze wszystkich zajęć, nie ma również oferty zajęć pozalekcyjnych. Jest
natomiast zaplanowanych więcej zajęć z wychowawcą klasy, w celu ustalenia
wszystkich zagadnień związanych z życiem szkolnym, przedstawienie
programu pracy szkoły, zapoznanie z rytmem dnia szkolnego. Czas ten jest
potrzebny dzieciom na spokojne „wejście w rytm szkolny”. Plan zajęć będzie
udostępniony w dniu 3 września w STREFIE RODZICA w zakładce PLANY
LEKCJI na naszej stronie internetowej: www.nasza.szkola.pl. Od poniedziałku
- 19 września planujemy wdrożenie planu stałego. Informacja na ten temat
będzie udostępniona j/w w dniu 17 września.
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ORGANIZACJA OPIEKI PO ZAKOŃCZENIU 8 LEKCJI
1. Po zakończeniu 8 lekcji - dzieci spędzają 10 minut w sali wychowawczej (klasy
I-II – 15.20 – 15.30, klasy III-VI - 15.30 - 15.40 ) – skąd mogą być odbierane lub
samodzielnie opuścić na podstawie oświadczenia Rodziców teren szkoły
2. Oświadczenie wypełniają Rodzice, którzy zezwalają Dzieciom na
samodzielny powrót do domu. Wiąże się to ze zgodą na opuszczenie budynku
szkoły i jego bezpośredniego sąsiedztwa ( schody, chodnik, parking, górka ).
Proszę pamiętać, że samodzielne opuszczenie terenu szkoły przez dziecko wiąże
się z przejęciem pełnej odpowiedzialności za jego życie i zdrowie przez
Rodziców. Oświadczenie składa się bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub na
ręce Wychowawcy klasy.
3. Zajęcia opiekuńcze będą odbywały się w następujących miejscach:
 klasa pierwsza – sala 4N  klasy drugie - sala 3N
 klasy III-IV – ( I piętro – sala nr 7 ) klasy V-VI – ( parter – sala nr 3 )

PLANOWANE NAJBLIŻSZE SPOTKANIA Z RODZICAMI
Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów z klasy pierwszej na spotkanie
z kadrą pedagogiczną prowadzącą zajęcia z Pierwszoklasistami w bieżącym
roku szkolnym - wtorek, 13 września – godzina 16.00 w holu głównym
Serdecznie zapraszamy rodziców klas II - VI na spotkanie z wychowawcą:
- wtorek, 13 września, godzina 17.00 - klasy drugie
- środa, 14 września:
15.30 - klasy trzecie  16.45 - klasy czwarte
- czwartek, 15 września:
16.00 - klasy szóste  17.00 - klasy piąte
-------------------------------------------------------------------------------------------------KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
PIKNIK RODZINNY - ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA - sobota 01.10.2016
BIWAK ANDRZEJKOWY - KLASY IV - VI - 25/26.11.2016
BIWAK MIKOŁAJKOWY- KLASY I - III - 02/03.12.2016
PRZEDSTAWIENIE DLA RODZICÓW W TEATRZE - sobota 17.12.2016
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 23.12.2016 – 01.01.2017
BIAŁA SZKOŁA ( planowany termin ) - 7 - 13. 01. 2017
FERIE ZIMOWE – 13 - 26.02. 2017
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 13 - 18.04.2017
ZIELONA SZKOŁA ( planowany termin ) - 28.05 - 03.06.2017
FESTYN RODZINNY „NA CZTERY ŁAPY” - sobota 10.06.2017
ZAKOŃCZENIE ROKU - 23.06 2017
(jeśli nie będzie zapowiadanej zmiany rozporządzenia - to 30.06.2017 )
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
- 31 października 2016
- 2 oraz 4-5 maja 2017
- 16 czerwca 2017 (piątek po Bożym Ciele)

