Edukacja włączająca:
 Szkolenia dla n-li
 Projekty edukacyjne





„Razem sprawni”
Wizyty
niepełnosprawnych
przyjaciół szkoły
Działania zespołu ds.
integracji
Praca w klasach
integracyjnych
„Integralnik” i bal
integracyjny

WDŻ:
 Wiedza o podstawach więzi,
małżeństwie, rodzinie
 Zasady komunikacji
 Wartość przyjaźni, miłości
 Wiedza o życiu seksualnym
człowieka
 Prawa człowieka i ich
przestrzeganie
 Instytucje pomocowe
 Edukacja
zdrowotna:
anoreksja, bulimia, choroby
przenoszone drogą płciową

Profilaktyka:
 Wiedza na temat
mechanizmów
uzależnień
 Programy i teatr
profilaktyczny
 Współpraca z
instytucjami:
komisje
profilaktyczne,
MONAR
 Powiatowy Konkurs
Profilaktyczny

Edukacja zdrowotna:
 Zdrowy styl życia
 Projekty: „Tesco dla szkół”,
„Trzymaj formę”, „Winiary”
 Profilaktyka
 Aktywne spędzanie czasu
wolnego

Realizacja Programu
Wychowawczego

Działania edukacyjne
przeciwdziałające
dyskryminacji:
 Projekty: „Szkoła
tolerancji”, „Stop
dyskryminacji. Razem
mamy siłę”
 Akcje: „Tydzień
tolerancji i życzliwości”
 Wiedza na temat: praw
człowieka, mniejszości
wielokulturowości,
uprzedzeń,
stereotypów,
dyskryminacji

Działania
wspierające
wychowanie
w rodzinie
Praca wychowawców
klas i nauczycieli
wspomagających
oraz
doradcy zawodowego

Opieka
pedagogiczna
i psychologiczna

Budowanie
społeczeństwa
obywatelskiego:
 Wiedza z WOS
 Aktywne działania
SU
 Projekty: „Młody
obywatel”, „Młodzi
głosują”
 „Decydujmy Razem”
 Funkcjonowanie
Rzecznika Praw
Ucznia

Akcje charytatywne:

Koncerty
charytatywne:

 WOŚP
 „Pola nadziei” na rzecz



„Pastorałka dla
Justyny”
 Pomóż „Tęczy”
 „Kolęda dla Kuby”
 „Dzień pączka i kawy”

Hospicjum Domowego w
Oławie
 „Poduszka dla Maluszka”
dla podopiecznych
Oddziału Ratunkowego
Szpitala im. Marciniaka we
Wrocławiu
 „Szlachetna paczka”

Działania
na rzecz
innych
Zbiórki charytatywne:
 Dla Eli- „Serce za serce”
 Na rzecz potrzebujących z
PAH-na edukację w
Afganistanie, budowanie
studni w Sudanie
 Na rzecz uczniów w
trudnej sytuacji
 Pomoc Środowiskowemu
Domu Samopomocy
z Oleśnicy Małej

Współpraca
z organizacjami
wolontariackimi:
 Szkolenia dla
wolontariuszy
 Uczestniczenie w Gali
Wolontariatu
 Uzyskanie tytułu
„Wolontariusz roku”
oraz certyfikatu
„Organizacja Przyjazna
Wolontariuszom”

Wolontariat:
 Dom Pomocy
Społecznej w Oławie
 Schronisko dla
zwierząt w Oławie
 Biblioteka szkolna
 Samopomoc
koleżeńska

Doskonalenie pracy
nauczycieli
prowadzące do
zmiany metod:
 Szkolenia dla n-li









wewnętrzne i
zewnętrzne dot. :
neurodydaktyki,
motywacji, pracy z
uczniem zdolnym,
ewaluacji własnej pracy
Projekty: „Bezpośrednie
wsparcie rozwoju szkół
poprzez wdrożenie
zmodernizowanego
systemu doskonalenia
nauczycieli w Powiecie
Oławskim”, „ Od
badania do działania,
czyli 3P-prosta,
praktyczna ewaluacja w
szkole”, „Aktywna
edukacja”, „OK”
Praca zespołów
przedmiotowych
Ewaluacja wewnętrzna
Obserwacje
Lekcje otwarte
Autorefleksja

Współpraca
z rodzicami:
 Dbanie o dobry przepływ
informacji
 Udzielanie
informacji
zwrotnych
 Konsultacje dla rodziców
 Omawianie
wyników
diagnoz,
egzaminów
i efektów kształcenia na
spotkaniach z rodzicami
 Wsparcie
pedagoga
i psychologa oraz poradni
 Ustalanie
indywidualnego
toku nauki lub nauczania
indywidualnego
 Psychoedukacja rodziców

Promocja osiągnięć
uczniów:
 Uroczystość podsumowania
semestru-nagrodzenie
uczniów ze średnią powyżej
4,5
 Przyznawanie nagród:
„Absolwent roku”, „Nagroda
Dyrektora”, „Alfredy”
 Uczestniczenie w konkursie
o nagrodę Wójta Gminy
Oława „Najlepszy z
Najlepszych”
 Współpraca z mediami:
OTVK i „Gazetą Powiatową”
oraz „Gminnymi Wieściami”
 Prowadzenie strony
internetowej
www.gim3olawa.pl
 Gazetki informacyjne
 Informator gimnazjalisty
 Apele okolicznościowe

Analizowanie wyników
diagnoz i egzaminów
oraz innych badań
instytucji zewnętrznych
 Doskonalenie umiejętności
analizy jakościowej i
ilościowej wyników
egzaminu gimnazjalnego
/szkolenie DODN oraz
praca własna w ramach
zespołów
przedmiotowych/
 Wykorzystywanie danych
z kalkulatora EWD
 Określanie mocnych stron i
obszarów do pracy
 Tworzenie i wdrażanie
programów naprawczych
oraz analiza ich
skuteczności
 Współpraca z
wydawnictwami: Operon,
GWO
 Współpraca z OKE
/szkolenia dla dyrektorów i
egzaminatorów/-dzielenie
się wiedzą i
doświadczeniem z pracy
egzaminatorów
zewnętrznych

Wyjazdy zagraniczne
/realioznastwo
i doskonalenie
kompetencji
językowych/:
 Berlin
 Np.: Hiszpania, Francja,
Czechy

Działania edukacyjne
skierowane do
uczniów:
 Zajęcia realizowane










zgodnie z ramowymi
planami nauczania i
podstawą programową
przez wykwalifikowaną
kadrę
Projekty edukacyjne
przedmiotowe i ponad
przedmiotowe
Programy autorskie:
„Znalezione w starej
szafie”, „Hej Kolęda”,
„Teatr cieni”, „Teatr
profilaktyczny”, „Młody
obywatel w
społeczności lokalnej”
Liga Strzelecka i Liga
Lekkoatletyczna
Wycieczki edukacyjne,
np.: Biskupin,
Oświęcim, Wrocław,
Warszawa
Wyjazdy do kina,
teatru, opery, na
lodowisko, ZOO
Spotkania z ciekawymi
osobami, np.:
podróżnikami,
artystami, lekarzami,
działaczami,

Podnoszenie
jakości
kształcenia

Praca z uczniami o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych:
 Zajęcia wyrównawcze i
konsultacje
 Dostosowanie wymagań
zgodnie z zaleceniami
poradni
 Indywidualizacja nauczania
 Rewalidacje
 Zajęcia terapeutyczne,
socjoterapeutyczne
 Biofeedback
 Działalność klas
integracyjnych
 Nauczyciel wspomagający w
klasach integracyjnych
 Współpraca z poradnią oraz
rodzicami
 Zajęcia dla ucznia
powracającego z zagranicy

Rozbudowa bazy:
 Rozbudowa sieci Internet
 Wprowadzenie e-dziennika
 Zakup pomocy
multimedialnych
 Wymiana sprzętu w
pracowni informatycznej
 Zakup ławeczek na korytarz
szkolny

Projekty
międzynarodowe:
 Współpraca z Fundacją
Krzyżowa/PolskoNiemiecko-Ukraiński/
 Współpraca z
Porozumieniem WschódZachód

Praca z uczniem
zdolnym:
 Działalność kół
zainteresowań i Chóru
Rivendell oraz Ligii
Strzeleckiej
 Konsultacje
 Konkursy szkolne, np.:
matematyczny, chemiczny,
mitologiczny, wiedzy o
noblistach, historyczny,
profilaktyczny,
ortograficzny
 Konkursy i olimpiady
przedmiotowe zewnętrzne,
np.: zDolny Ślązak, Liga
Naukowa, Kangur, Lwiątko,
Biblos, Sprachdoktor,
Union Jack, Interiada,
Gimnazjalista, Turniej
Wiedzy Pożarniczej,
Dolnośląski Konkurs
Recytatorski
 Projekty edukacyjne:
Deutsch Wagen Tur!,
Lepsza Szkoła, projekt
ekologia, Szlifowanie
diamentów

sportowcami znanymi
środowisku lokalnym
 Współpraca z LZS, MKS i
SZO, Klubem „ Zorza
Niemil” oraz LOK

EDB:

Monitoring wizyjny

 Wiedza z zakresu
bezpieczeństwa, obrony
cywilnej
i pierwszej pomocy

Pełnienie dyżurów
przez nauczycieli
i pracowników
obsługi

Działania na
rzecz opieki:
 Opieka świetlicowa dla
uczniów czekających na
gimbus
 Zapewnienie opieki
uczniom
nieuczestniczącym w
zajęciach /religia, WDŻ/
 Współpraca z
instytucjami: Gminnym
Zespołem Oświaty,
MOPS, GOPS, PCK,
PCPR, MOS, kuratorami,
Domem Dziecka w
Oławie

BHP na poszczególnych
przedmiotach:
 Regulaminy pracowni
 Zasady pracy

Działania
na rzecz
bezpieczeństwa
i opieki

Opieka pedagogiczna
i psychologiczna

Działania na rzecz
bezpieczeństwa:
 Praca personelu obsługi
 Praca specjalisty ds. BHP
dbającego o bezpieczne i
higieniczne warunki pracy i
nauki
 Analizowanie stanu
bezpieczeństwa na
podstawie zgromadzonej
dokumentacji oraz ewaluacji
wewnętrznej /fotoocena
młodzieży/
 Pogadanki dla młodzieży
dot. zasad i obowiązujących
regulaminów
 Konsekwentne
przestrzeganie procedur„System Logicznych
Konsekwencji”
 Informacje zwrotne od
uczniów, rodziców,
nauczycieli oraz
pracowników szkoły

Współpraca
z instytucjami
zewnętrznymi:







Gmina Oława
Straż Gminna
Straż Miejska
Policja
Sąd i kuratorzy sądowi,
Państwowa Straż Pożarna
/turnieje wiedzy, drużyny
pożarnicze/
 Szpital w Oławie i
ratownictwo medyczne
Pielęgniarki Caritas

 Współpraca z rodzicami
 Pozyskiwanie środków na
poprawę warunków pracy i
nauki

