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Misja szkoły: 

 

1. Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania/uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to stosując aktywne 

metody uczenia się, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim skarb i rozwinąć go na miarę swoich możliwości.  

 

2. Szkołę łączą silne więzy współpracy z rodzicami. To sprawia , że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu są wspólne, sprzyjają kierowaniu się                       

w codziennych działaniach uzgodnionym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki. 

 

3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

4. Szkoła jest znana w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie, co sprzyja  dobremu klimatowi pracy. 

 

5. Placówka od 1.09.2003 roku prowadzi klasy sportowe, co przyczynia się do zwiększonego zainteresowania ofertą szkoły w środowisku lokalnym. 

 

6. Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska. 

 

7. Od lat prowadzi współpracę międzynarodową m.in. ze szkołą na Ukrainie i Słowacji 
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I. ABSOLWENT KLASY 1-3 

w sferze wychowawczej jest: 

1. Aktywny.  

2. Ciekawy świata.  

3. Odpowiedzialny. 

4. Otwarty. 

5. Prawy. 

6. Rozważny. 

w sferze intelektualnej: 

dysponuje wiedzą i umiejętnościami (zgodnie z podstawą programową) pozwalającą kontynuować z sukcesem  II etap edukacji. 

II.NASZ ABSOLWENT SZKOŁY : 

 Jest patriotą. Zna historię swojej miejscowości, regionu, kraju; szanuje tradycje regionalne i narodowe. Ma szacunek do symboli narodowych i poczucie 

tożsamości narodowej. 

 Jest przyjacielem przyrody. Szanuje środowisko i jego zasoby naturalne, wykazuje postawę proekologiczną. 

 Dobrze funkcjonuje w otoczeniu: domu i szkole. Pogodnie i asertywnie patrzy na świat, siebie i innych. 

 Jest aktywny. Chętnie uprawia sport, podejmuje próby ekspresji artystycznej, świadomie uczestniczy w imprezach kulturalnych szkoły i środowiska. 

 Jest ciekawy świata, dostrzega jego złożoność, analizuje istniejące w nim zależności. Poszerza swoją wiedzę świadomie, jest aktywny umysłowo. 

  Jest krytyczny. Potrafi zdobyte wiadomości selekcjonować porządkować i oceniać ich przydatność do określonego celu. 

 Jest odpowiedzialny. Potrafi przewidzieć skutki swoich działań , wykorzystuje własne doświadczenia. 
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 Jest otwarty. Chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami, prezentuje swój punkt widzenia i zapoznaje się z poglądami innych. Bez trudu korzysta                               

z technologii informatycznej i komunikacyjnej. Nawiązuje kontakty z dorosłymi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

 Jest prawy. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje, potrafi rozróżnić złe i dobre uczynki. 

 Jest tolerancyjny. Rozumie, że nie wszyscy mamy takie same poglądy , wierzenia. Podejmuje próby zrozumienia świata w swej złożoności. 

 Jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w środowisku, potrafi modyfikować swoje zachowanie. Postępuje zgodnie z zasadami higieny zdrowia. 

 

III. WIZJA SZKOŁY  

 

1. Dydaktyka  

1) Zapewnienie uczniom warunków do zdobycia rzetelnej i wszechstronnej wiedzy;  

2) Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów uzdolnionych i pomoc uczniom mającym trudności w nauce;  

3)  Sprawiedliwe i jawne ocenianie.  

 

2. Doskonalenie nauczycieli  
1)  Stworzenie atmosfery motywującej nauczyciela do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i doskonalenia warsztatu pracy;  

2)  Finansowe wspieranie dokształcających się nauczycieli.  

 

3.Atmosfera pracy i nauki  

1) Zagwarantowanie przyjaznej i ciepłej atmosfery w szkole;  

2)  Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania;  

3)  Rozwijanie koleżeńskiej pomocy.  
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4. Opieka, wychowanie, profilaktyka  

1)  Współpraca pomiędzy wychowawcami, nauczycielami, rodzicami w procesie wychowania ucznia;  

2) Dostrzeganie trudnych warunków rodzinnych i materialnych ucznia;  

3) Zapewnienie bogatej i ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz organizowanie spotkań ze specjalistami ( lekarz, policjant, psycholog)  

4) Prowadzenie profilaktyki uzależnień.  

 

5.Współpraca z rodzicami  
1)  Rozwijanie współpracy z domem rodzinnym ucznia w celu rozwiązywania problemów wychowawczych; - Podejmowanie inicjatyw wychowawczych; 

2)  Angażowanie rodziców w organizowanie imprez i wycieczek szkolnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa na tych imprezach  

6.Bezpieczeństwo  

1) Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy na terenie szkoły.  

7. Organizacja i zarządzanie  

2) Współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na terenie szkoły;  

3)  Zapewnienie środków na prowadzenie kół przedmiotowych i dokształcanie nauczycieli;  

4) Systematyczny monitoring i ewaluacja wszelkich dziedzin funkcjonowania szkoły. 

8.Baza  
1)  Wyposażenie pracowni w niezbędne pomoce naukowo – dydaktyczne;  

2)  Pozyskiwanie środków finansowych gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie szkoły;  

3)  Kontynuacja prac remontowych na terenie szkoły (wymiana instalacji elektrycznej, dokończenie remontu toalet).  

9. Współpraca ze środowiskiem  

1) Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku;  

2) Promowanie szkoły na forum miasta, gminy i powiatu;  

3)  Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub 

postępowania . 
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I. OBSZAR: KSZTAŁCENIE  

 

A. CEL GŁÓWNY: Podniesienie standardów nauczania i uczenia się.  

Cele szczegółowe:  

 Uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do sprawdzianu po klasie VI i kontynuują naukę w gimnazjum z dobrymi wynikami.  

 W szkole funkcjonuje jasny i zrozumiały dla wszystkich system oceniania i nagradzania osiągnięć szkolnych ucznia.  

 W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz mających trudności w nauce.  

 W miarę potrzeb i możliwości nauczyciele indywidualizują zadania i wymagania wobec uczniów zgodnie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej. 

 W szkole prowadzone są liczne koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe z poszczególnych przedmiotów dla uczniów zdolnych. 
 
 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

A. Przeprowadzenie diagnozy dojrzałości szkolnej uczniów klas zerowych na podstawie wystandaryzowanych 
materiałów dydaktycznych. 

B. Diagnoza osiągnięć dzieci kończących etap edukacji przedszkolnej – realizacja podstawy programowej. 
C. Sprawdzanie realizacji podstawy programowej w klasie I-III ; IV -VI– planowanie i dokumentowanie realizacji 

podstawy programowej lub osiągane efekty odnoszące się do wymagań podstawy. 
D. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów po pierwszym etapie kształcenia; po II etapie  

wrzesień  

maj / czerwiec  

czerwiec  

maj 

 

Nauczyciele oddziałów O 

dyrektor 

 

A. Dołożenie godzin dyrektora do poszczególnych  klas z języka polskiego i matematyki.  
B. Opracowanie przez nauczycieli języka polskiego i matematyki planu zajęć dydaktycznych, wyrównujących 

poziom nauczania dla uczniów wymagających pomocy w nauce. 
 

na bieżąco Nauczyciele j. polskiego i matematyki 
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C. Praca zespołu egzaminatorów: 

 Opracowanie planu sprawdzianów próbnych dla klas VI; zebranie wyników i wnioski do dalszej 
pracy.  

 Diagnoza wstępna wiedzy i umiejętności uczniów z języka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego. 

 Badanie rozumienia czytanego tekstu oraz redagowanie krótkich form wypowiedzi (zaproszenie) i 
formy dłuższej (opowiadania) z języka polskiego w klasie VI. 

 Badanie umiejętności korzystania z informacji  i wykorzystania wiedzy w praktyce przez uczniów 
klas III i VI 

                        Diagnoza osiągnięć uczniów w kontekście wyników egzaminu zewnętrznego. 

Uwzględnienie w szkolnych programach nauczania i tematyce lekcyjnej zagadnień, które wymagają poprawy ( po 

analizie wyników sprawdzianu.)  

Badanie wyników przeprowadzonych w klasach   I -VI .        

Cały rok szkolny. Nauczyciele uczący w danym etapie 

kształcenia. 

A. Praca nad wyrównywaniem deficytów edukacyjnych uczniów – analiza opinii    i orzeczeń PPP, prowadzenie 
zajęć wyrównawczych.  

B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach godziny ministerialnej.  

Cały rok. Nauczyciele uczący. 

A. Kierowanie sukcesem ucznia poprzez właściwe formy motywowania do podjęcia pracy.  

 Udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych.  

 Udział uczniów w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, czytelniczych, językowych, itp. 
 

B. Praca w zespołach wychowawczych na danym poziomie kształcenia – monitorowanie postępów uczniów w 
nauce, rozwiązywanie problemów, informacje o uczniu, mające wspomóc jego edukację.  

Cały rok. Nauczyciele uczący. 

Wykorzystanie środków multimedialnych w kształceniu ogólnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

matematyczno – przyrodniczej. 

Cały rok. Nauczyciele uczący. 
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KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Podniesienie jakości procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych. 

2. Wyższe wyniki uczniów na sprawdzianach po szkole podstawowej. 

3. Zwiększenie ilości godzin lekcyjnych przeprowadzonych zróżnicowanymi metodami nauczania w stosunku do lat ubiegłych. 

4. Utworzenie Centrum Informacji Medialnej i gromadzenie zbiorów. 

5. Podwyższenie jakości bazy dydaktycznej szkoły. 
 

 

B. Cel główny: Rozwijanie technologii informacyjnej. 

Cele szczegółowe: 

 Szkoła posiada aktualną stronę internetową. 

 Nauczyciele prowadzą lekcje korzystając z pracowni komputerowej. 

 W szkole stwarzane są warunki do powszechnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 Nauczyciele i uczniowie korzystają z zasobów i możliwości polskich portalów edukacyjnych. 
 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Aktualizacja i prowadzenie szkolnej strony internetowej Cały rok p. Maciąg 

Wykorzystanie pracowni komputerowej oraz środków multimedialnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, konferencji, 

apeli, akademii oraz szkoleń Rady Pedagogicznej. 

Cały rok Dyrektor, zainteresowani 

nauczyciele 
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Zachęcanie uczniów do wykorzystywania Internetu i zasobów portali edukacyjnych (www.interklasa.pl, www.gwo.pl, 

www.sieciaki.pl ) do podnoszenia swojej wiedzy i przygotowania do zajęć lekcyjnych 

Cały rok Nauczyciele 

Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych poprzez prowadzenie zajęć z kultury języka i komunikacji w tym prezentacje multimedialne. Cały rok Nauczyciele 

Bezpieczeństwo w sieci – organizacja w szkole Tygodnia Bezpiecznego Internetu   luty p. Maciąg 

Organizacja konkursów z wykorzystaniem multimediów i technologii informacyjnej w ramach programu E -twinnig  Cały rok p. Maciąg 

Międzynarodowy Konkura Informatyczny on-line BÓBR – pod patronatem prof. Macieja Sysło Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. 

Listopad  lub maj p. Maciąg 

Wykorzystywanie Tablicy Interaktywnej na zajęciach historii i przyrody oraz stanowiska komputerowego w nauczaniu początkowym. Cały rok Nauczyciele 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Utworzenie drugiej mini pracowni multimedialnej do nauki języków obcych. 

2. Zwiększenie ilości zajęć lekcyjnych odbywających się zgodnie ze wsparciem komputera. 

3. Zwiększenie liczby nauczycieli swobodnie posługujących się technologią informacyjną. 

4. Podniesienie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich korzystających z komputerów w pracy. 

5. Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości pracy. 

6. Zwiększenie oferty kół zainteresowań wspierających technologią informacyjną. 

7. Zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z zasobów Internetu- blokada dostępu do stron zawierających treści pornograficzne, przemoc, agresję, itp. 
 

 

 

http://www.interklasa.pl/
http://www.gwo.pl/
http://www.sieciaki.pl/
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C. Cel główny: Rozwijanie umiejętności językowych uczniów 

Cele szczegółowe: 

 Nasi uczniowie uczą się języków obcych 

 Postępy uczniów są cyklicznie badane 

 Uczniowie mają możliwość sprawdzić swoje umiejętności poprzez udział  w konkursach języków obcych oraz praktyczną komunikację poprzez 

Internet 

 Nauczyciele języków obcych systematycznie się doskonalą 

 Stosowane metody pracy ułatwiają dzieciom młodszym naukę  języka obcego poprzez wykorzystanie gier i zabaw, bajek oraz programów 

komputerowych. 

 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Zorganizowanie gminnego konkursu języka angielskiego maj Nauczyciele j.angielskiego 

Podjęcie starań o uzyskanie grantu na doskonalenie zawodowe w ramach programu Comenius. 
 

Poszerzenie warsztatu pracy w oparciu o metody aktywne- udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności „NIDA” 

Cały rok Nauczyciele j.angielskiego 

Prowadzenie zajęć poszerzających wiedzę uczniów na temat anglojęzycznych obszarów świata oraz podnoszących umiejętności 

komunikacji w języku angielskim. Przygotowanie wystawy, prezentacji. 
 

Przekazaniem uczniom adresów internetowych umożliwiających komunikację i praktyczne wykorzystanie umiejętności 

językowych m.in. www.epals.com   oraz  www.dietotenhosen.de 

Cały rok Nauczyciele j.angielskiego 

 

 

http://www.epals.com/
http://www.dietotenhosen.de/
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KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Zwiększenie zainteresowania uczniów nauką danego języka obcego. 

2. Podniesienie poziomu nauki języka obcego w szkole. 

3. Poszerzenie bazy dydaktycznej potrzebnej do nauki języków obcych. 

4. Stworzenie uczniom posiadającym szczególne predyspozycje do nauki języka obcego odpowiednich warunków do rozwoju ich zdolności. 

5. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły. 
 

 

 

D. Cel główny: Umożliwienie rozwoju i realizacji zainteresowań uczniom szczególnie uzdolnionym. 

Cele szczegółowe: 

 Nauczyciele dokonują wstępnej diagnozy każdego zespołu uczniowskiego w celu wyłonienia osób utalentowanych, by pomóc im w rozwijaniu ich 
zdolności i zainteresowań. 

 W szkole działają różnorodne koła zainteresowań. 

 Opiekunowie zajęć pozalekcyjnych przygotowują podopiecznych do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, gromadzą prace uczniów i 
organizują wystawy. 

 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Rozpoznanie zainteresowań uczniów oraz ich uzdolnień ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności matematyczno – przyrodniczych i 

informatycznych.  
Cały rok Wychowawcy, nauczyciele 

W oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów i możliwości szkoły zaplanowanie działalności pozalekcyjnej w bieżącym roku szkolnym.  wrzesień Dyrektor 

Propagowanie i wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania – praca metodą projektów jako możliwość wykazania się uczniów 

zdolnych. 
Cały rok Zainteresowani nauczyciele 
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Udział uczniów w konkursach szkolnych, gminnych, ogólnopolskich i międzynarodowych- uzyskanie znaczących sukcesów ( finalista, 

laureat). 
Cały rok Nauczyciele prowadzący koła 

zainteresowań 

Gromadzenie i ekspozycja osiągnięć uczniów. Cały rok Nauczyciele prowadzący koła 

zainteresowań 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Stworzenie miłej i życzliwej atmosfery szkolnej sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 

2. Kontynuowanie i podtrzymanie tradycji szkolnej. 

3. Kształcenie i wzmacnianie więzi emocjonalnych całej społeczności uczniowskiej. 

4. Prowadzenie szkolnego radiowęzła. 

5. Systematyczne wyjazdy grona pedagogicznego na szkolenia integracyjne. 
 

 

E. Cel główny: Kreowanie nowoczesnego obywatela Europy przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego kraju. 

Cele szczegółowe: 

 kształtowanie postaw szacunku dla tradycji i kultury ziemi śląskiej. 

 kultywowanie tradycji i obrzędowości regionalnej i szkolnej. 

 kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków 

 zachowanie poczucia tożsamości narodowej młodego pokolenia Polaków  

 poszerzanie wiedzy na temat Unii Europejskiej, przybliżenie uczniom problematyki integracji Unii Europejskiej  

 kształtowanie postaw proeuropejskich oraz świadomego uczestnictwa w Unii Europejskiej.  

 uświadomienie uczniom wspólnych korzeni kultury europejskiej 
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 szkoła umożliwia uczniom kontakt z młodzieżą innych krajów, rozbudzanie zainteresowań uczniów  w zakresie poznawania cywilizacji kultury 
europejskiej. 

 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

SKE  „eurojedynka” - Europa w Szkole,- Dzień Europejczyka Cały rok p.I.Przenzak 

- konkursy szkolne i ogólnopolskie o tematyce europejskiej Cały rok p.I.Przenzak 

                Program współpracy polsko- słowackiej: Razem w Europie, podobni w tradycji, edukacja dla pokoju Cały rok Zespół zadaniowy 

Dni Kultury Uczniowskiej „Kocham Cię Polsko” organizacja turnieju  o regionie i Polsce, kształtowanie postaw patriotycznych młodego 

pokolenia Polaków. 

maj Nauczyciele zgodnie z planem 

wydarzeń  

Współpraca ze szkołą w Zbarażu na Ukrainie – pisanie projektu   „ Młodzi w działaniu.”. Styczeń/luty Zespół n-li 

Współpraca ze szkołą na Słowacji w ramach programu E-twining, propozycje wspólnej zabawy – Sławni sportowcy w Polsce i na Słowacji cały rok nauczyciele klas I III 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Wprowadzenie do tradycji szkoły Dni Kultury Uczniowskiej. 

2. Nawiązanie i utrzymanie korespondencji z dziećmi innych krajów Europy. 

3. Zorganizowanie wycieczki o charakterze edukacyjnym: do Zbaraża na Ukrainę , do Novej Dubnicy na Słowacji. 

4. Złożenie Gminnego Klubu Polsko- Ukraińskiej-Słowackiej  Współpracy. 

5. Zdobycie funduszy unijnych na wymianę uczniowską dzieci w Europie. 
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II. OBSZAR: WYCHOWANIE 

Cel główny: Stwarzanie warunków, aby dzieci oraz nauczyciele czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie. 

Cele szczegółowe: 

 Nauczyciele regularnie współpracują z pedagogiem  i rodzicami uczniów. 

 Nauczyciele stwarzają warunki, aby rodzice systematycznie kontaktowali się z nimi. 

 Nauczyciele systematycznie prowadzą różnorodne działania w celu wyrobienia u uczniów postawy tolerancji i szeroko rozumianego koleżeństwa. 

 W szkole istnieje sprawny system informowania uczniów o ich obowiązkach i prawach. 

 Nauczyciele wdrażają uczniów do samodzielności w podejmowaniu różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju. 

 W szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów 

 Nauczyciele dokonują analizy podejmowanych działań wychowawczych w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniają właściwe zachowania uczniów. 
 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Dokonanie przeglądu sprzętu i pomocy dydaktycznych pod kątem bezpieczeństwa, troska o estetykę pomieszczeń 

szkoły. 

cały rok wszyscy nauczyciele 

Spotkanie z przedstawicielami policji i służby zdrowia wrzesień wychowawcy klas, pedagog 

Prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą w sytuacjach wymagających rozwiązania konfliktu.  pedagog, wychowawcy klas 

Organizowanie zajęć biblioterapii (bajkoterapii) dla uczniów klas I rozpoczynających naukę szkolną. Organizowanie 

terapii dla dzieci agresywnych. 

cały rok bibliotekarz, pedagog, PPP 



KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI                                        

NA LATA 2011-2016 

 

14 

 

Realizowanie na zajęciach lekcyjnych zagadnień z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (klasy sportowe). 

Propagowanie wszechstronnej sprawności fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez wielorakie formy aktywności 

sportowej: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa. 

cały rok wychowawcy klas, nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Szkoła proponuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych mając na uwadze różnorodność zainteresowań dzieci. cały rok nauczyciel  

Analiza ankiety skierowanej do uczniów na temat podejmowanych działań wychowawczych, eliminowania 

zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań 

maj pedagog, wychowawcy klas 

KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Uczniowie (w swojej opinii) czują się bezpieczni na terenie szkoły. 

2. Rodzice oceniają szkołę jako bezpieczną. 

3. Uczniowie znają i przestrzegają zasady bhp w programach. 

4. Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

5. W szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Uczniowskich. 

6. Uczniowie chętnie i masowo uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w Gminnych Biegach Ulicznych im. Bronisława Malinowskiego, Dzień Sportu. 
 

 

III. Obszar : Opieka 

Cel główny: zapewnienie właściwej realizacji funkcji opiekuńczej szkoły 

Cele szczegółowe: 

 Szkoła organizuje pomoc uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, socjalno-psychologicznych. 

 Szkoła przeciwdziała uzależnieniom, przemocy i agresji wśród rówieśników. 
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DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Zorganizowanie dowożenia uczniów na basen. cały rok szkolny Dyrektor 

Zorganizowanie pomocy materialnej dla uczniów cały rok szkolny Dyrektor, kierownik 

świetlicy, pedagog 

Współpraca z GOPS i Poradnią Profilaktyki Uzależnień        w celu zapewnienia bezpłatnych obiadów dla uczniów z rodzin w trudnej 

sytuacji materialnej. 

cały rok szkolny Dyrektor, kierownik 

świetlicy, pedagog 

Zorganizowanie zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej. Stopniowe wdrażanie dziecka 6 i 7 letniego poprzez zabawę do funkcjonowania 

w grupie, rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, wzmacnianie postawy asertywnej i pewności siebie. Rozwijanie zainteresowań 

plastycznych i teatralnych. Organizowanie pomocy w nauce. 

cały rok szkolny  wg 

harmonogramu świetlicy 

Kierownik świetlicy 

Zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. cały rok szkolny  wg 

harmonogramu świetlicy 

Dyrektor, pedagog 

Współpraca z PPP w Pszczynie, z Centrum Pomocy Rodzinie cały rok szkolny Dyrektor, pedagog 

Przeciwdziałanie agresji poprzez poszerzanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności współżycia z innymi (zajęcia 

psychoedukacyjne „Spójrz inaczej”, „Trzy koła”, warsztaty socjoterapeutyczne dla uczniów z trudnościami w zachowaniu, zajęcia 

terapeutyczne dla uczniów rozpoczynających naukę, realizacja programu dla uczniów z ADHD, wsparcie emocjonalne 

Udział w programie „Trzymaj formę”- propagowanie zdrowego stylu życia i kultury fizycznej. 

Klasy sportowe jako odpowiedź na rosnące zainteresowania piłką nożną, siatkówką i pływaniem. 

Gminne Biegi Uliczne im. Bronisława Malinowskiego. 

Udział w Ogólnopolskich Biegach Ulicznych w Grudziądzu. 

Organizowanie wycieczek turystycznych i rekreacyjnych 

cały rok szkolny Pedagog, nauczyciele 

Kontynuacja szkolnego programu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania patologii i kształcenia postaw tolerancyjnych. cały rok szkolny Pedagog, nauczyciele 
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Rok szkolny 2011/2012 

 

klasa Ilość uczniów Ilość oddziałów W tym klasy sportowe Ilość uczniów w kl. sportowych uwagi 

0 35 2 0 0 dzieci 6-letnie - rocznik 2005 

1 42 2 1 20 pływanie 

2 41 2 1 19 pływanie 

3 52 2 1 26 pływanie 

4 39 2 1 27 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl.  

5 32 2 2 32 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl. 

6 55 3 2 40 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl 

 296 15 8 164 co stanowi 63% uczniów kl.1-6  

 

Rok szkolny 2012/2013 

 

klasa Ilość uczniów Ilość oddziałów W tym klasy sportowe Ilość uczniów w kl. sportowych uwagi 

0 51 2 0 0 dzieci 6-letnie rocznik2006 

1 35 2 1 18 pływanie 

2 42 2 1 20 pływanie 

3 41 2 1 19 pływanie 

4 52 2 1 26 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl.  

5 39 2 2 32 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl. 

6 32 2 2 40 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl 

 292 14 8 155 co stanowi 64% uczniów kl.1-6  
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Rok szkolny 2013/2014 

 

klasa Ilość uczniów Ilość oddziałów W tym klasy sportowe Ilość uczniów w kl. sportowych uwagi 

0 64 3 0 0 dzieci 6-letnie rocznik 2007 

1 51 2 1 20 pływanie 

2 35 2 1 18 pływanie 

3 42 2 1 20 pływanie 

4 41 2 1 19 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl.  

5 52 2 2 26 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl. 

6 39 2 2 32 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl 

 324 15 8 135 co stanowi 42% uczniów kl.1-6  

 

 

Rok szkolny 2014/2015 

 

klasa Ilość uczniów Ilość oddziałów W tym klasy sportowe Ilość uczniów w kl. sportowych uwagi 

1 46 2 0 0 dzieci 6-letnie rocznik 2008 

1 64 3 1 20 Pływanie dzieci rocznik 2007 

2 51 2 1 20 pływanie 

3 35 2 1 18 pływanie 

4 42 2 1 20 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl.  

5 41 2 2 19 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl. 

6 52 2 2 26 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl 

 331 15 8 123 co stanowi 36% uczniów kl.1-6  
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Rok szkolny 2015/2016 

 

klasa Ilość uczniów Ilość oddziałów W tym klasy sportowe Ilość uczniów w kl. sportowych uwagi 

1 66 3 1 22 pływanie dzieci 6-letnie rocznik 2009 

2 110 5 1 40 pływanie 

3 51 3 1 20 pływanie 

4 35 2 1 18 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl.  

5 42 2 2 20 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl. 

6 41 2 2 19 pływanie-gr. ,gry zespołowe-kl 

 345 17 8 141 co stanowi 40% uczniów kl.1-6  
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NOWE DZIAŁANIA W KONCEPCJI PRACY SZKOŁY -  ROK SZKOLNY 2012/2013 
Do koncepcji rozwoju szkoły dołączamy działania: 

W punktach 

IV. OBSZAR: KSZTAŁCENIE  
B. CEL GŁÓWNY: Podniesienie standardów nauczania i uczenia się.  

dodaje się działania 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Udział szkoły w programie "Pewniak" - Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym 
Kształceniu - kształtowanie gotowości szkolnej, wdrażanie zasad pracy z dzieckiem 6-letnim. 

cały rok Nauczyciele oddziałów 0 i klas I 

Udział szkoły w programie IPK - Indywidualizacja Procesu Kształcenia - "Wspólnymi siłami kl. I-
III" - realizacja podstawy programowej uwzględniająca wielorakie  inteligencje dziecka - 
indywidualizacja pracy. 

cały rok Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 
Metoda berdo muzyka, plastyka, programy komputerowe. 

Cały rok Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - 
utworzenie Zespołu muzyczno – teatralnego. 

Cały rok Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem 
nauk matematyczno – przyrodniczych - stworzenie Obserwatorium małego badacza. 
 

Cały rok Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

 Udział uczniów szkoły w projekcie EFEKTYWNA NAUKA -wykorzystanie nowoczesnych technik 
edukacyjnych. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, który daje dziecku możliwość 
rozwinięcia swoich indywidualnych zasobów poprzez wybrane techniki edukacyjne 

Rok szkolny 
2011/2012 
2012/2013 

Trenerzy projektu EN 
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KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Podniesienie jakości procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych. 

2. Wyższe wyniki uczniów na sprawdzianie po szkole podstawowej. 

3. Zwiększenie ilości godzin lekcyjnych przeprowadzonych zróżnicowanymi metodami nauczania w stosunku do lat ubiegłych. 

4. Podwyższenie jakości bazy dydaktycznej szkoły. 
 

 

B. CEL GŁÓWNY: Rozwijanie technologii informacyjnej. 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Wdrażanie uczniów do programowania poprzez udział w konkursie BALTIE 3 - zachęcenie do odwiedzania 
strony http://www.sgpsys.com/pl/ - Nauka programowania, która bawi:) 

Cały rok Nauczyciel informatyki 

Zachęcanie uczniów do  udziału w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Simba 3D L.O.G.O” - programu 
dydaktycznego opartego na edukacyjnym języku programowania LOGO. 

2012/2013 Nauczyciel informatyki 

Utworzenie punktów dostępności sieci bezprzewodowej Wi - Fi na terenie szkoły. 2012/2013 Dyrektor szkoły 

Rozwijanie aktywności i wdrażanie uczniów do tworzenia Blogów tematycznych.  2012/2013 Nauczyciel informatyki 

Skierowanie oferty zajęć komputerowych dla uczniów zdolnych i rozwijanie kompetencji IT u dzieci w grupach 
0 i klasach I-III 

2012/2013 Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 

nauczyciel informatyki 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej. 2012/2013 Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 
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KRYTERIA SUKCESU: 

1. Zwiększenie ilości zajęć lekcyjnych odbywających się techniką IT. 

2. Podniesienie poziomu umiejętności posługiwania się techniką IT wśród wszystkich użytkowników . 

3. Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości pracy. 

4. Zwiększenie oferty kół zainteresowań wspierających technologię informacyjną. 

5. Zwiększenie dostępu do bezprzewodowej sieci Wi-Fi w szkole. 

6. Szukanie nowych rozwiązań w zarządzaniu z wykorzystaniem IT (e-dziennik, elektroniczny protokolarz , prezentacje multimedialne jako formy informacji 

kierowanej do nauczycieli, rodziców). 
 

 

C. CEL GŁÓWNY: Rozwijanie umiejętności językowych uczniów 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Rozszerzenie oferty szkoły o naukę języka angielskiego dla dzieci 6-letnich – zajęcia dodatkowe. Cały rok Nauczyciele języka 
angielskiego 

Organizacja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowej. I - IV Nauczyciele języka 
angielskiego 
dyr. szkoły 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Zwiększenie zainteresowania uczniów nauką języka obcego. 

2. Podniesienie poziomu nauki języka obcego w szkole. 

3. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły. 

4. Promocja szkoły. 
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D. CEL GŁÓWNY: Umożliwienie rozwoju i realizacji zainteresowań uczniom szczególnie uzdolnionym. 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Rozwijanie samorządności uczniów poprzez pracę w Spółdzielni Uczniowskiej "Złotóweczka". cały rok opiekun SU 

Rozwijanie przedsiębiorczości i samorządności przez udział w zajęciach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego 
na UE w Katowicach lub inne formy działań (współpraca z PKO w projekcie dla szkół SKO) 

2012/2013 Nauczyciele matematyki 

Motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach innowacji 
metodycznych. 

cały rok Nauczyciele realizujący 
innowacje  

Zwiększenie udziału uczniów  klas ogólnych  w zawodach sportowych i w aktywnym  prowadzeniu zdrowego stylu 
życia.  

cały rok Nauczyciele wychowania 
fizycznego 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Stworzenie miłej i życzliwej atmosfery szkolnej sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 

2. Rozwijanie samorządności i przedsiębiorczości uczniów. 

3. Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

4.  Uczniowie chętnie i masowo uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w Gminnych Biegach Ulicznych im. Bronisława Malinowskiego, Dzień Sportu. 
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E. CEL GŁÓWNY: Kreowanie nowoczesnego obywatela Europy przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego kraju. 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Udział w programie Uczenie się przez całe życie - w ramach COMENIUS REGIO - Moduł I: "Jak uczyć dzieci 
postawy młodego Europejczyka?", Moduł II: " Jak uczyć dzieci regionalizmu?" -  metody i formy pracy. 

2012/2014 Dyrektor szkoły i zespół 
nauczycieli 

Organizacja zajęć otwartych z udziałem przedstawicieli  Punktu informacji europejskiej w Katowicach. Raz w roku Opiekun Eurojedynki 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

1. Utrzymanie współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami w Europie. 

2. Nawiązanie kontaktów z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach europejskich. 

3. Zdobycie funduszy unijnych na wymianę uczniowską dzieci w Europie. 
 

 

II. OBSZAR: WYCHOWANIE 

CEL GŁÓWNY: Stwarzanie warunków, aby dzieci oraz nauczyciele czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie. 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Udział w programie Uczenie się przez całe życie - w ramach COMENIUS REGIO - Moduł III: Bądź 
humanitarny na co dzień. - organizowanie akcjach humanitarnych i charytatywnych. 

2012/2014 Dyrektor szkoły i zespół 
nauczycieli 

Praca nad nowym Programem Wychowawczym w szkole. 2012/2013 Dyrektor szkoły, Pedagog, 
zespół wychowawców 

Udział szkoły w Ogólnopolskim Konkursie BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ. Spopularyzowanie 
wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego  z równoczesnym 
podniesieniem  poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. 

cały rok Koordynator konkursu, 
nauczyciele 
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Praca w zespołach ds. planowania i koordynacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Cały rok Zespoły ds. pomocy PP 
Koordynator PP 

Kontynuacja ewaluacji wewnętrznej EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I 
OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY pkt.1.4 Respektowane są normy 
społeczne 

Cały rok Zespół ewaluacyjny 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Pomoc PP jest zapewniona wszystkim uczniom jej potrzebującym. 

2. Uczniowie (w swojej opinii) czują się bezpieczni na terenie szkoły. 

3. Rodzice oceniają szkołę jako bezpieczną. 

4. Uczniowie znają i przestrzegają zasady bhp. 

5. Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. 
6.  
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III. OBSZAR : OPIEKA 

CEL GŁÓWNY: Zapewnienie właściwej realizacji funkcji opiekuńczej szkoły 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Praca w zespołach do spraw planowania i koordynacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej. cały rok Pedagog, komisje 
ds.ppp 

Udział w programie Uczenie się przez całe życie - w ramach COMENIUS REGIO - Moduł IV: "Rodzic partnerem 
nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na zajęciach dydaktycznych" 

2012/2014 Dyrektor szkoły i 
zespół nauczycieli 

Zorganizowanie opieki nad dziećmi małoletnimi (5-, 6- letnimi) w Małej świetlicy szkolnej - zapewnienie 
całodniowego wyżywienia na stołówce szkolnej.  

Cały rok Dyrektor szkoły, 
nauczyciele świetlicy 

Wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej - dostosowanie do potrzeb pracujących rodziców. Cały rok Dyrektor szkoły, 
nauczyciele świetlicy 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Uczniowie otrzymują pomoc psychologiczno pedagogiczną w szkole. 

2. Rodzice współuczestniczą w zespołach ds pomocy psychologiczno pedagogicznej 

3. Wszyscy nauczyciele dbaja o bezpieczeństwo młodszych dzieci w szkole. 
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IV. OBSZAR : BAZA SZKOŁY 

CEL GŁÓWNY: Zapewnienie właściwej realizacji funkcji dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej szkoły: 

DZIAŁANIE 
 

TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

Nadzór nad budową  dużego placu zabaw w ramach projektu ministerialnego Radosna szkoła – nadzór, 
dokumentacja, kontakt z firmą, prace związane z odbiorem przez kontrolę MEN 

Wrzesień/październik 
2012 

Dyrektor szk. 
Nadzór budowlany 

Założenie monitoringu na zewnątrz szkoły. Cały rok Dyrektor szkoły, 
nauczyciele 

świetlicy 

Prace remontowe – malowanie biblioteki, sal lekcyjnych- sala komputerowa, świetlica szk., 
uzupełnienia wykładziny w salach nauczania wczesnoszkolnego, s. komputerowa; przeniesienie świetlicy 
małego dziecka do seg.F,  

Cały rok Dyrektor szkoły, 
konserwator, n-le 

świetlicy. 

 Wykonanie sieci wi- fi- nowa sieć;  
konserwacja sieci komputerowej, prowadzenie konsultacji i serwisu sieci i urządzeń IT;montaż tablicy 
multimedialnej, 
 

Styczeń/luty 2013 
Cały rok 

Dyrektor szk. firma 
K3 – sponsor 
strategiczny 

Pomoc finansowa przy zakupie: rolet okiennych w s. 37,szafek szkonych 
 

Cały rok Rodzice 
 

Pozyskanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego indywidualizacja 
procesów kształcenia Wspólnymi siłami – edukacja wczesnoszkolna – w tym tablicy multimedialnej, strojów 
do prowadzenia zajęć taneczno- teatralnych 

I półrocze 2012/13 dyrektor 

 Zakup  mebli do oddziału przedszkolnego 
 

II półrocze 2012/13 dyrektor 
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KRYTERIA SUKCESU: 

 

1. Cała społeczność szkolna pracuje i uczy się w lepszych warunkach , co zwiększa poziom kształcenia i poprawia klimat szkoły. 

2. Rodzice lepiej postrzegają pracę szkoły. 

3. Wszyscy dbają  o bezpieczeństwo  dzieci w szkole. 

4. Zwiększa się atrakcyjność zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych . 
 

 

 


