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Dane adresowe:
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tel/fax.77 485 71 82
e-mail: zslisiecice@zslisiecice.pl
strona internetowa http://www.zslisiecice.com.pl

Opracował zespół ewaluacyjny Zespołu Szkół
pod kierownictwem mgr Marty Klimek

Wydano nakładem własnym
Lisięcice 2013
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SZANOWNI PAŃSTWO
Szkoła to placówka edukacyjna o szczególnym
znaczeniu na terenach wiejskich. Swoją pozycję i atrakcyjność
buduje przede wszystkim poprzez przemyślaną i dopracowaną
strategię oraz połączenie i wykorzystanie umiejętności całego
zespołu pracowników.
W naszej szkole odbywa się zespołowa praca
zbudowana na lojalności, szacunku i współpracy. Dobry skład
drużyny pracowników pozwala stawiać przed nami
najważniejsze cele i zakładać działania na najwyższym
poziomie. Nasi wychowankowie i uczniowie są podmiotem
oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
a ich dobro i rozwój jest motorem naszych działań.
Nasza szkoła stanowi naszą wspólną wizytówkę.
Swoją postawą, zaangażowaniem i podejmowaniem coraz to
nowych wyzwań pracujemy nie tylko na sukces naszych
wychowanków i uczniów, nie tylko na własny sukces
i wizerunek, ale również na sukces i wizerunek naszej wsi,
naszej gminy, województwa i kraju. Przy wsparciu i dopingu
rodziców oraz władz samorządowych nasze działania nabierają
dodatkowej wartości. Obyśmy zawsze w pracy z uczniami byli
kuźnią talentów na miarę nowych czasów.
Dyrektor szkoły
Tadeusz Wojciechowski
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NASZA SZKOŁA
(kilka zdań z koncepcji pracy)
Nasza szkoła działa zgodnie z przyjętą w 2011r. koncepcją swojej
pracy opracowaną na podstawie konsultacji z nauczycielami,
rodzicami i uczniami szkoły.
Naszą szkołę tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Wzorowo i ciekawie zorganizowana oraz wyposażona w nowoczesne
środki dydaktyczne, stanowi atrakcyjne miejsce nauki i pracy dla
uczniów i nauczycieli. Jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia,
w której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, pracują, bawią
się, rozwijają swoje zainteresowania i odnoszą sukcesy.
Jesteśmy szkołą, która kształci sylwetkę młodego Polaka
w oparciu o takie wartości jak prawda, dobro i piękno, przekazuje
uczniom umiejętności i wiedzę umożliwiającą kontynuowanie nauki
na następnym etapie kształcenia, promuje zdrowy styl życia,
przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie uwzględniając
wymogi czasu.
Swoje działania realizujemy
poprzez:
 nauczanie języków obcych od
najmłodszych klas;
 stosowanie
nowoczesnych,
aktywnych metod nauczania;
 zapewnienie bezpieczeństwa
oraz odpowiedniego do wieku rozwoju psychofizycznego;
 kształcenie umiejętności poruszania się w świecie informacji,
korzystanie z nowoczesnych środków komunikacji i przekazu;
 kształcenie nawyków proekologicznych i prozdrowotnych;
 wykształcenie poczucia przynależności do rodziny, środowiska,
regionu, kraju i Europy;
 pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów zdolnych
i tych potrzebujących wsparcia.
4

Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI
Aby zagwarantować naszym uczniom naukę na najwyższym
poziomie od wielu lat nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskich
przedsięwzięciach i działaniach. Efektem tych działań są między
innymi przyznane szkole certyfikaty.
Nasza szkoła jest jedną w
niewielu w województwie, która
posiada ogólnopolski tytuł „Szkoły
z klasą” nadany przez Prezydenta
RP Aleksandra Kwaśniewskiego
w pierwszej edycji programu, w roku 2003.
Za stosowanie nowych technologii
w nauczaniu zdobyliśmy w 2011r. Certyfikat
„Szkoły otwartej na nowoczesne technologie
informacyjno-komunikacyjne”. (NTUE)
Uczestnicząc w ogólnopolskim
konkursie „Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń” zdobyliśmy tytuł
„BEZPIECZNEJ
SZKOŁY”
oraz
członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO
KLUBU BEZPIECZNEJ SZKOŁY.
(BEZPIECZNA SZKOŁA)
Jesteśmy jedną z siedmiu szkół
w Polsce i jedyną szkołą w województwie opolskim, która w 2012 roku
uzyskała Certyfikat „Małej Szkoły
Promującej Ruch Naukowy”
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Absolwent Zespołu Szkół w Lisięcicach
☺Jest świadomy mocnych i słabych stron swojej osobowości, rozwija cechy
pożądane, dąży do doskonalenia swoich
umiejętności, właściwie organizuje swój czas wolny,
naukę i pracę.
☺Przejawia troskę o własną sprawność, rozwój i
zdrowie.
☺Jest samodzielny i przygotowany do różnych form
aktywności ruchowej, zna i stosuje zasady fair play
w sporcie i w życiu codziennym.
☺ Efektywnie pracuje w zespole, odpowiedzialny
i wrażliwy na potrzeby innych.
☺ Zna, rozumie i propaguje zasady integracji.
☺ Jest świadomy zagrożeń współczesnej cywilizacji,
przestrzega praw przyrody, chroni środowisko.
☺ Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji
☺ Jest przygotowany do dalszej edukacji.
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JESTEŚMY SZKOŁĄ INNOWACYJNĄ
(Koncepcja pracy szkoły – 2. W szkole dba się o prawidłowy przebieg
i doskonalenie procesów edukacyjnych )

Swoją pracę udoskonalamy
wprowadzając innowacje do procesu
nauczania,
co
jest
przejawem
nowatorskiego podejścia do dydaktyki,
a także wzbogacania istniejącego
systemu oświatowy.
Innowacje od roku 2010
 Wykorzystanie tablicy interaktywnej
na lekcjach matematyki w klasie I
gimnazjum jako narzędzia wspomagającego proces dydaktyczny
uczniów pozwalający utrwalać materiał w oparciu o nowe
technologie informatyczne.
 Wzrost zapamiętywanych wiadomości i opanowanych
umiejętności przyrodniczych przez uczniów klasy VI w wyniku
wspomagania procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie
informatycznych środków dydaktycznych w pracy z tablicą
interaktywną.
 Zwiększenie siły, wytrzymałości i szybkości u uczniów,
wykorzystywane w grach zespołowych w oparciu o zajęcia
w siłowni i na
basenie.
 Rozwijanie twórczej
aktywności dzieci 5cio i 6-cio letnich
poprzez
obcowanie
z muzyką w oparciu o metody: Carla Orfa i Batti Strauss.
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WYKORZYSTUJEMY FUNDUSZE UNIJNE
(Koncepcja pracy szkoły – 1.2. Uczniowie nabywają kompetencje
kluczowe; 1.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans.)

Nasza szkoła bardzo często korzysta z unijnego wsparcia
finansowego realizując różnego rodzaju projekty edukacyjne. Dzięki
temu możliwe jest finansowanie wielu zakupów pomocy
dydaktycznych do szkoły a także pomoc w wielu inwestycjach takich
jak: budowa czy modernizacja sal szkolnych.
Projekty zrealizowane i nadal realizowane:
Projekty rozwijające umiejętności uczniów, wspierające
uczniów z trudnościami w nauce
To każdy umieć
Kuźnia młodych
Fasolka –
powinien – SP i
talentów – SP w
Przedszkole w roku
Gim. rok 2008/2010
roku 2009/2010
2009/2010
Z małej szkoły w
Nowoczesne
Program zajęć
wielki świat – SP w
technologie na
dodatkowych w
latach 2009/2013
usługach edukacji – gimnazjum. W roku
SP i GIM w roku
2010/2011
2010/2011
Każdy może
Zaczarowany świat –
e-dzieci@ki – SP i
odkrywać tajemnice
SP i Gim w roku
GIM w roku
świata – SP i GIM w
2011/2012
2011/2012
roku 2011/2012
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Projekty wspierające indywidualne potrzeby uczniów klas I-III
I edycja 2010/2011
III edycja 2012/2013
Projekty rozwijające bazę dydaktyczną szkoły
Rozbudowa Sali
Pracownie językowe
Budowa boiska
gimnastycznej –
– 2009/2010
wielofunkcyjnego –
2006/208
2011/2012

Inne projekty z dofinansowanie Unii Europejskiej
Nasza wieś – naszą
Program Rządowy
„Szklanka mleka” –
inwestycją w
„Owoce w szkole” – program Rządowy –
edukację –
dla kl. I-III SP – od SP i Gim. Od 2010r.
przedszkole i SP
2010r.
współpraca z OSP
w Lisięcicach
e-eszkol@ w ZS
e-szkoła – opolska
Fascynujący Świat
Lisięcice –program szkoła ku przyszłości Nauki i Techniki –
szkolenia nauczycieli
– 2011/2015
2013/2015
– 2012/2013
Nasza szkoła jest
niekwestionowanym liderem
w wykorzystaniu środków
finansowych w gminie
i powiecie głubczyckim, jak
również jednym z liderów
w województwie opolskim.
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BAZA SZKOŁY
(Koncepcja pracy szkoły –
4.4. szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie)
- dwa oddziały przedszkolne z osobnym wejściem,
- dziennik elektroniczny z elektronicznym dzienniczkiem ucznia
dostępny przez internet,
pracownie
dydaktyczne,
wszystkie wyposażone w tablice interaktywne i stały dostęp
do Internetu, bogato wyposażone w różnorodne i nowoczesne pomoce dydaktyczne
(m.in. wizualizery, mikroskopy,
kamery i aparaty cyfrowe,
dyktafony, telewizory, odtwarzacze DVD i inne),
nowoczesna
pracownia
komputerowa na 15 stanowisk
stacjonarnych oraz 50 laptopów ze stałym dostępem do Internetu,
- kiosk internetowy,
- pracownia językowa,
- skomputeryzowana
biblioteka szkolna z centrum
multimedialnym,
- gabinet profilaktyki
zdrowotnej,
- gabinet zajęć indywidualnych,
- gabinet pedagoga
szkolnego,
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- szkolny blok sportowy
składający
się
z
sali
gimnastycznej, siłowni, salki
do ćwiczeń korekcyjnych,
boiska do gry w piłkę nożną,
bieżni, stanowisk do pchnięcia
kulą i skoku w dal a także
boiska
o
sztucznej
nawierzchni do gry w piłkę
siatkową, koszykową i do gry
w tenisa ziemnego,
- jedyny w gminie plac zabaw dla dzieci przedszkolnych
z bezpieczną nawierzchnią,
- główne wejście do budynku
niepełnosprawnych, osobne wejścia
dla uczniów klas młodszych i
starszych,

przystosowane

- na parterze i pierwszym piętrze
szatnie – indywidualne, kodowane
szafki dla wszystkich uczniów,
- świetlica czynna od 7.00 do 15.30
wyposażona
w
pomoce
audiowizualne,
- stołówka, sklepik szkolny,
- obiekt monitorowany a teren szkoły ogrodzony.
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OFERTA PRZEDSZKOLA
(Koncepcja pracy szkoły – I. 1.1. Dzieci nabywają nowe
wiadomości,
2.5. Kształtuje się postawy wychowanków.)
 Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 14:00.
 Przedszkole posiada dwie funkcjonalne i estetycznie urządzone
sale zabaw i zajęć dla dzieci, w których funkcjonują dwie grupy
wychowanków: młodsza- 3 i 4 latki oraz starsza – 5 i 6 latki.
Opiekę nad dziećmi sprawują dwie nauczycielki posiadające
kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, które
w pracy z dziećmi eksponują metody aktywizujące.
 W procesie edukacyjnym każde dziecko traktowane jest
podmiotowo, uwzględnia się jego możliwości, potrzeby
i zainteresowania.
 Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia
uwzględniający wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa
i higieny.
 Przedszkole dysponuje
bogatą bazą środków
dydaktycznych oraz
sprzętem audiowizualnym
wykorzystywanymi w
codziennej pracy
opiekuńczo-dydaktycznowychowawczej.
 Wychowankowie mają zapewniony dostęp do sali gimnastycznej
ze sprzętem sportowym oraz pracowni komputerowej.
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 Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z dwóch
posiłków- śniadania i dwudaniowego obiadu.
 Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom,
rodzicom, otwartą na ich potrzeby.
 Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby
i wszechstronny rozwój osobowości, umożliwia wyrównywanie
szans edukacyjnych
wszystkich dzieci
i przygotowuje je
do podjęcia nauki
w szkole.
W
przedszkolu
odbywają
się
zajęcia dodatkowe:
j. angielski, religia
oraz zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna, gimnastyka
korekcyjno-kompensacyjna.
 Przedszkole jest otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje,
uwzględnia w swoich działaniach jego potrzeby.
 Przedszkole stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, także
i te związane z rozrywką: organizowane są wycieczki, wyjazdy do
teatru, wyjazdy na różnorodne konkursy i przeglądy.
 Organizuje wiele uroczystości z udziałem rodziców i dziadków:
Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, itp.
 Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.
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DODATKOWE ZAJĘCIA W NASZEJ SZKOLE
(Koncepcja pracy szkoły – 4.3. W szkole pracuje się nad
zapewnianiem jakości; 1.6. Prowadzone są działania służące
wyrównywaniu szans.)
- zajęcia taneczne w klasach I-III szkoły podstawowej,
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze różnych przedmiotów dla
uczniów wszystkich klas,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi
trudnościami w nauce,
- zajęcia gimnastyki
korekcyjnej,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia terapii
pedagogicznej,
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia świetlicowe,
- zajęcia biblioteczne,
- zajęcia z wychowania
do życia w rodzinie dla
klas IV – VI szkoły
podstawowej i gimnazjum
- zajęcia projektowe,
- kółka matematyczne,
- kółko polonistyczne,
- kółko z języka
angielskiego.
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NAUKA TO NIE WSZYSTKO
(Koncepcja pracy szkoły – 1.3. Uczniowie są aktywni; 2.5.
Kształtuje się postawy uczniów. )
Korzystanie z placów zabaw dla młodszych dzieci i
nowoczesnych obiektów sportowych dla wszystkich uczniów.
 Korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej oraz ciepłych
napojów (automat) w ciągu całego pobytu w szkole oraz śniadania
i obiadu w oddziałach
przedszkolnych (mleko,
warzywa ?).
 Udział w wycieczkach
dydaktycznych,
krajoznawczych,
Zielonych szkołach,
biwakach oraz
zorganizowanych
formach wypoczynku w
okresie zimowym i
letnim, w tym również zagranicznych.
 Uczniowie mają
możliwość
korzystania z
infokiosku
znajdującego się
przed budynkiem
szkoły.
 Wychowankowie
uczestniczą w
profilaktyce ochrony
jamy ustnej –
fluorkowanie zębów.
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI
(Koncepcja pracy szkoły – 1.3. Uczniowie są aktywni.)
Działalność Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole to praca
zespołowa uczniów. Kształtuje odpowiedzialność za otoczenie,
rozwija świadomy udział w życiu
publicznym, motywuje uczniów do
twórczej pracy na rzecz społeczności
lokalnej. Taka praca przynosi widoczne
efekty.
Samorząd w naszej szkole inicjuje
i organizuje wiele akcji i imprez szkolnych.
Wiele z nich jest już stałym elementem
działalności. Inne wynikają z aktywności
twórczej uczniów, potrzeb społeczności
lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

JESZCZE KILKA WAŻNYCH INFORMACJI !

Praca kadry pedagogicznej
Dyrektor szkoły:
mgr Tadeusz Wojciechowski
dostępny codziennie: 800- 1500
(informatyka, matematyka, technika)
Z-ca dyrektora:

mgr Lucyna Leżańska
dostępna codziennie: 800- 1500
(chemia, informatyka, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika)
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Plan pracy nauczycieli
mgr Izabela Łata
(edukacja wczesnoszkolna,
oligofrenopedagogika)
mgr Dorota Walczak
(edukacja wczesnoszkolna,
oligofrenopedagogika)
mgr Urszula Wojciechowska
(edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna,
oligofrenopedagogika)
mgr Beata Graboń
(wychowanie przedszkolne)
mgr Małgorzata Madejczyk
(wychowanie przedszkolne,
oligofrenopedagogika)
mgr Barbara Styczeń
(historia, geografia, wos)
mgr inż. Andrzej Ustrzycki
(matematyka, technika,
informatyka )
mgr Piotr Kowalczyk
(wychowanie fizyczne)

Pon.
800- 1130

Wt.
800- 1335

Śr.
800- 1335

Czw.
800- 1130

Pt.
855- 1440

800- 1430

800- 1400

800- 1400

800- 1400

800- 1400

800- 1500

800- 1500

800- 1500

800- 1500

800- 1500

730- 1400

730- 1400

730- 1400

730- 1400

830- 1400

730- 1400

730- 1400

730- 1400

730- 1400

830- 1400

800- 1525

800- 1525

800- 1035

950- 1335

800- 1130

950- 1335

800- 1335

855- 1335

800- 1035

800- 1335

950- 1335

950- 1530

1045-1530
1630-1830

845- 845
1140-1530

800- 940

mgr Krystyna Humeniuk
(język polski, historia)
mgr Tomasz Styczeń
(wychowanie fizyczne, edukacja
dla bezpieczeństwa)

800- 1430

950- 1525

855- 1430

1140-1430

800- 1430

700- 845
1250-1530

700- 800
1250-1430

700- 800
950-1035
1250-1430

700- 800
1250-1430

700- 1225

mgr Agnieszka Walków
(muzyka, plastyka, edukacja
wczesnoszkolna z logopedią)
mgr Adrian Kolenda
(język niemiecki)
mgr Magdalena Bielecka
(język angielski)
mgr Małgorzata Szczepańska
(pedagog szkolny,
oligofrenopedagogika)
mgr Marta Górska-Walaszek
(matematyka, fizyka)

800- 1335

820- 1225

800- 1335

-

820- 1225

800- 1400

-

800- 1035

-

-

800- 1430

800- 1430

800- 1335

800- 1525

800- 1430

855- 1430

855- 1330

855- 1330

855- 1430

855- 1330

800- 1430

800- 1225

800- 1430

1300-1525

800- 1335
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ks. mgr Adam Kryczka
(religia)
ks. mgr Marian Stokłosa
(religia)
mgr Gabriela Surma
(język polski, historia)
mgr Marzena KosiorowskaWitek (biologia, chemia,
matematyka, informatyka)
mgr Barbara Chudy
(wych. fizyczne, przyroda,
oligofrenopedagogika)
mgr Małgorzata Górka
(biologia, chemia, wdż)

800 - 1035

-

-

800 - 1035

-

-

-

800- 1335

800- 1130

855- 1225

950- 1225

800- 1130

1140-1525

800- 1335

800- 1335

-

855- 1335

-

855- 1225

-

800- 1530

800- 1530

1140-1530

730- 1530

800- 845

Czas trwania zajęć lekcyjnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

800 - 845
855 - 940
950 - 1035
1045 - 1140
1150 - 1225
1250 - 1335
1345 – 1430
1440 - 1525

Plan lekcji znajduje się na szkolnej stronie www, w dzienniczku
ucznia oraz w holu głównym szkoły.
Najważniejsze dokumenty szkoły znajdują się w bibliotece
szkolnej. Biblioteka w roku szkolnym 2013/2014 zaprasza uczniów,
rodziców i inne osoby zainteresowane w następujących godzinach:
Pn.: 8 00 – 845, 1250 – 1335, Wt.: 820 – 1015 , 1200 – 1235, Śr.: 845 – 950,
Czw.: 820 – 950, Od pn. do czw. biblioteka czynna na wszystkich
przerwach do szóstej lekcji, Pt.: 820 – 1045, 1225 – 1250.
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STAŁE IMPREZY I ŚWIĘTA SZKOLNE
1 września - Rozpoczęcie roku szkolnego
Trzeci weekend września - Akcja Sprzątanie Świata
30 września - Dzień Chłopca
Październik - Pasowanie pierwszoklasistów
14 października - Dzień Edukacji Narodowej
11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości
30 listopada - Andrzejki
6 grudnia - Mikołajki
21 grudnia - Jasełka, klasowe wigilie
21 stycznia - Dzień Babci i Dziadka
Przed feriami zimowymi - Zabawa
karnawałowa
14 lutego - Poczta walentynkowa
21 marca - Powitanie wiosny
22 kwietnia - Święto Ziemi
8 maja - Dzień Patrona Szkoły
26 maja - Dzień Matki
czerwiec - Piknik Rodzinny
ostatni piątek czerwca - Zakończenie roku szkolnego
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
01.11. 2013 r.
23.12. 2013 r. – 01.01. 2014 r.
6. 01. 2014 r.
10. 02. – 23. 02. 2014 r.
01. 04. 2014 r. – dla szkoły podstawowej
23. 04. – 25. 04. 2014 r. – dla gimnazjum
01. 05. – 02. 05. 2014 r.
19. 06 – 20.06. 2014 r.
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