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I. PODSTAWY PRAWNE: 

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 

1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 

256, poz. 2572 z późn. zm. ) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ). 

3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 

674 z późn. zm. ) 

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.  

5. Statut Szkoły Podstawowej  

6. Program wychowawczy  

7. Program profilaktyki  

 

 

II. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY: 
 

1. Dane ogólne o szkole: 

Szkoła Podstawowa w Szczurowej jest placówką 6 oddziałową. Posiada 11 sal 

lekcyjnych, w tym pracownię komputerową, salę gimnastyczną,  halę sportową, 

bibliotekę. Teren podwórka szkolnego jest ogrodzony. Obok szkoły znajduje 

się wyasfaltowany parking dla autobusów szkolnych, teren zielony oraz plac 

zabaw. Przy szkole działa oddział przedszkolny oraz 1 oddział pozamiejscowy 

w Rudy Rysiu. 

2. Lokalizacja: 

Szkoła znajduje się w miejscowości Szczurowa w gminie Szczurowa. Do 

szkoły uczęszczają dzieci ze Szczurowej, Górki, Rząchowej, Strzelec Małych, 

Wrzępi, Barczkowa, Rudy Rysia, Niedzielisk, Rylowej. Dla dzieci spoza 

Szczurowej zorganizowany jest dowóz autobusami. 

3. Kadra szkoły : 

W roku szk. 2015/2016 w szkole pracuje 28 nauczycieli, w tym 18 nauczycieli 

dyplomowanych, 7 mianowanych, 2 kontraktowych i 1 stażysta. Kadra 

pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, większość nauczycieli ma 

uprawnienia do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.  

Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez 

aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN, konferencje Rady 

Pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty z rodzicami) oraz w formach 

zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania 

metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on-line). 

 

III. CELE SZKOŁY: 
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1. Cele ogólne – perspektywiczno- strategiczne: 

a) promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku 

b) rozwijać samodzielność uczniów 

c) podnosić jakość nauczania i uczenia się. 

2.  Cele etapowe i operacyjne : 

a) wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym 

trudności w nauce 

b) dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować do 

podjęcia nauki w gimnazjum 

c) poprawić wyniki sprawdzianów uczniów klas VI  

d) włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły. 
 

IV MISJA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Szczurowej 
 

    Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój 

osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować do życia w otaczającym świecie.  

    We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz 

poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka 

oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

      Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, 

humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności 

i sprawiedliwości społecznej. 

     Oferujemy naszym uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki, 

którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny 

sukces w dalszej edukacji. 

           Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania 

pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych 

(tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego 

i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.  

       Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w 

świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 

       Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami 

nauczycieli oraz innymi ważnymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w 

jej rozwoju. 

     Wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu środowiska życia i edukacji 

dzieci, a więc domu, szkoły i społeczności lokalnej. 

      Pragniemy, aby obiekty sportowe, boiska, sale gimnastyczne służyły nie tylko 

uczniom naszej szkoły, ale były również dostępne dla społeczności lokalnej. 

Promujemy sporty rekreacyjne i zdrowy styl życia. 

      Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz 

wszystkich, bezpośrednich partnerów szkoły. 

Dobrze współpracujemy w gronie uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników. 

Dzielimy  się swoim doświadczeniem pedagogicznym z rozpoczynającymi pracę. 

Pomagamy sobie nawzajem: pracownicy nauczycielom, nauczyciele uczniom, 

uczniowie osobom dorosłym; nauczyciele rodzicom, rodzice uczniom. Stosujemy 
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szkolne procedury, w tym dotyczące zachowania w szatni, na lekcji. Wprowadzamy 

nowe technologie informacyjne i pomoce dydaktyczne. 

     

Nasze motto pedagogiczne: 

„Miej serce i patrzaj w serce” 

     Adam Mickiewicz 
 

 

 

 

V. WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Szczurowej 
 

      Wizją naszej szkoły jest koncepcja „ organizacji uczącej się”. 

Idealnym absolwentem naszej szkoły jest uczeń przygotowany do dalszej nauki 

w gimnazjum, do życia we współczesnym świecie, a więc samodzielny, zaradny, 

otwarty, odpowiedzialny, ciekawy świata, krytyczny, rozważny, prawy. 

     Uczniowie zajmują wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych. Zdobywają 

czołowe miejsca w  gminnych, powiatowych i rejonowych zawodach sportowych.   

    Kadra pedagogiczna otwarta na wyzwania, podejmująca twórcze działania 

z dziećmi, obdarzona zaufaniem rodziców, którzy włączeni są do pracy szkoły.     

 

 

VI. NAUCZYCIELE W NASZEJ SZKOLE : 
1. Uczą poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

2. Uczą odnoszenia się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków, 

3. Uczą rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 

4. Troszczą się o harmonijny rozwój ucznia, 

5. Wprowadzają ucznia w świat wiedzy, 

6. Stwarzają sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej 

osobowości, 

7. Rozwijają zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

8. Rozwijają zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp. 

      Nauczyciele uprawiają refleksję i ewaluację, stosują różnorodne style nauczania, 

nieustannie rozwijają się indywidualnie oraz uczestniczą w różnych formach rozwoju 

zespołowego.  

 

VII. MODEL ABSOLWENTA 
Absolwent Szkoły Podstawowej w Szczurowej to obywatel Europy XXI wieku, 

który: 

 w swoim postępowaniu dąży do prawdy, 

 jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych,  

 wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 
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 wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, 

 jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 
 

VIII.1 EFEKTY  DZIAŁALNOŚCI  DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ 

I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWE SZKOŁY 
 
1.1. Szkoła analizuje wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej 

Corocznie szkoła analizuje wyniki sprawdzianu zewnętrznego i wykorzystuje je 

w kolejnych działaniach dydaktycznych. 

Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody (m.in. 

analiza jakościowa, ilościowa). Nauczyciele mają obowiązek rozwijać określone 

umiejętności, zmienić organizację lekcji, stosować aktywizujące metody nauczania 

oraz indywidualizację procesu nauczania. Wyniki sprawdzianów próbnych 

i sprawdzianu zewnętrznego są porównywane z wynikami klasyfikacji semestralnej 

i rocznej. 

         Wdrażane w szkole wnioski i szczegółowe kierunki działań naprawczych 

przyczyniają się do podnoszenia efektywności nauczania, a zatem do wzrostu efektów 

kształcenia. 

 

1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 

Nauczyciele systematycznie monitorują i diagnozują poziom wiadomości 

i umiejętności uczniów na I i II etapie edukacyjnym, a formułowane wnioski z analiz 

wdrażane są na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczno - wychowawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych i pozalekcyjnych. Realizacja wniosków przyczynia się 

do poprawy wyników w nauce. Większość uczniów na danym etapie edukacyjnym 

umiejętnie stosuje pojęcia niezbędne w praktyce i życiu codziennym, potrafią opisać 

fakty i zależności przyczynowo- skutkowe. Starają się stosować nabytą wiedzę do 

rozwiązywania problemów, korzystając z różnych źródeł informacji. Wiadomości 

i umiejętności uczniów sprawdzane są systematycznie poprzez: sprawdziany ustne 

i pisemne, prace pisemne, analizę wytworów, karty badań umiejętności oraz diagnozy. 

Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez nauczycieli i dyrektora 

w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego. 

 

1.3. Uczniowie są aktywni 

Poprzez organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele 

motywują uczniów do samodzielności i aktywności edukacyjnej. Uczniowie biorą 

udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Szkoła osiąga wysokie wyniki w 

konkursach i zawodach sportowych oraz promuje zdrowy styl życia poprzez 

uprawianie sportu, udział w konkursach i akcjach o tematyce dotyczącej zdrowia. 

Nauczyciele organizują grupowe i indywidualne zajęcia dla uczniów 

przygotowujących się do konkursów. Sale lekcyjne i korytarze są często dekorowane 

pracami wytwórczymi uczniów. Uczniowie chętnie organizują akcje charytatywne na 

terenie szkoły. 

 

1.4. Respektowane są normy społeczne 
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Uczniowie prezentują właściwe zachowania. Szkoła diagnozuje sytuacje 

i potrzeby wychowawcze, realizuje działania wynikające z programu wychowawczego 

i profilaktycznego. Programy są systematycznie monitorowane i ewaluowane. Rada 

pedagogiczna opracowała: „Kodeks postępowania w przypadku wystąpienia 

agresji” oraz „Kodeks Kulturalnego Ucznia” dotyczący respektowania norm 

społecznych. Stale jest monitorowany i doskonalony Statut i Wewnątrzszkolny  

System Oceniania, aby zasady oceniania były przejrzyste i obiektywne. W szkole 

podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 

wzmacnianie właściwych zachowań, np. pogadanki, prelekcje ze strażakami, 

policjantami, ratownikami medycznymi, przeprowadza się próbne alarmy 

ewakuacyjne, organizuje się konkursy plastyczne i praktyczne. Nauczyciele poprzez 

działania profilaktyczne uczą umiejętnego rozwiązywania konfliktów i niwelowania 

dyskryminacji rówieśniczej wśród uczniów, obiektywnej samooceny, przestrzegania 

przez uczniów praw i obowiązków zgodnie ze Statutem. 
 

VIII.2 PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE 

 

2.1. Szkoła ma koncepcję pracy 

W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacji wewnętrznej została poddana koncepcja 

pracy naszej szkoły. Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną 

koncepcją pracy. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie 

potrzeb. Jest znana i akceptowana przez uczniów i ich rodziców. W tworzeniu 

koncepcji brali udział członkowie Rady Pedagogicznej, Dyrektor Szkoły, Rada 

Rodziców oraz uczniowie. 

 

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej 

Szkoła posiada ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb, możliwości 

i zainteresowań uczniów. Nauczyciele prowadzą kółka zainteresowań, zajęcia 

indywidualne i zajęcia pozalekcyjne. W szkole działa biblioteka i świetlica szkolna. 

Oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, a także pomaga 

przezwyciężać trudności w nauce. Jest systematyczne monitorowana i modyfikowana. 

Wybór programów nauczania jest zgodny z podstawą programową. Uczniowie 

rozwijają nawyki i potrzebę stałego kontaktu z kulturą oraz poznają ciekawe formy 

spędzania czasu poprzez uczestnictwo w zajęciach i spektaklach teatralnych, lekcjach 

muzealnych, koncertach filharmonii, opery, wystawach, a także zwiedzanie zabytków.  

W szkole kształci się umiejętność posługiwania językami obcymi wraz ze znajomością 

kultury i obyczajów państw Unii Europejskiej i świata. 

Szkoła promuje zdrowy styl życia i zachowania proekologicznego, biorąc 

udział w ogólnopolskich programach między innymi: ,,Sprzątanie świata”, 

,,Szklanka mleka”, ,,Owoce i warzywa w szkole”, „ Trzymaj Formę”, „Znajdź 

Właściwe Rozwiązanie”, „ Nie Pal Przy Mnie, Proszę”,  „Czyste Powietrze Wokół 

Nas” 

Na zajęciach, apelach, lekcjach z wychowawcą wiele tematów poświęca się 

zdrowemu stylowi życia i zachowaniom proekologicznym. 

Szkoła podejmuje akcje charytatywne, np. Góra grosza, zbiórka plastikowych 

zakrętek, Szlachetna paczka, „Serce za serce – pomoc dzieciom i młodzieży 
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niepełnosprawnej intelektualnie w Brzesku ”,” Szkoło, pomóż i Ty”, Kartka 

dobroczynna – okres  Bożego Narodzenia i Wielkanoc, „Wielka Orkiestra Świątecznej 

pomocy”.   

            Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w zewnętrznych 

i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego typu: szkolenia, w tym e-learning 

narady, seminaria, warsztaty, kursy doskonalące. 

Szkoła posiada ofertę pomocy multimedialnych i dydaktycznych np. pracownię 

komputerową z oprogramowaniem edukacyjnym,  4 tablice interaktywne,  projektory, 

laptopy, keyboard, księgozbiór z lekturami szkolnymi, słownikami, encyklopediami 

i innymi woluminami dla nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Na bieżąco wiadomości o naszej placówce można pozyskać na szkolnej witrynie 

internetowej oraz w prasie lokalnej. 

Szkoła kultywuje tradycje patriotyczne, regionalne i religijne poprzez 

organizowanie: apeli szkolnych, akademii i uroczystości, w których udział biorą 

społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy, przedstawiciele samorządowi i zaproszeni 

goście. Szkoła promuje wycieczki edukacyjne i krajoznawcze. 

 

 

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 
Nauczyciele organizują zajęcia dla uczniów w oparciu o wybrane programy 

nauczania, które są zgodne z podstawą programową. Procesy edukacyjne są 

monitorowane i doskonalone. 

Prowadzony jest nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna zgodnie 

z planem. W każdym roku szkolnym dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej 

wnioski z prowadzonego nadzoru.  

Nauczyciele stosują jasno określone wymagania oraz zasady oceniania zgodne 

z obowiązującą podstawą programową. Pracują wspólnie z uczniami nad 

doskonaleniem efektów edukacyjnych, wykorzystując pomysłowość, kreatywność 

i indywidualizację nauczania. Informacje o postępach w nauce motywują uczniów 

oraz pomagają uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się (udział w 

kółkach zainteresowań). 

Uczniowie i rodzice znają wymagania na oceny z poszczególnych 

przedmiotów, a WSO jest dostępny na szkolnej stronie internetowej. 

 

2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 
Nauczyciele wspólnie planują i korelują działania oraz analizują efekty pracy. 

Wykorzystują fachową wiedzę i doświadczenie zawodowe przy wzajemnym 

wspomaganiu się w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych (narady, 

konferencje, spotkania integracyjne z nauczycielami innych zaprzyjaźnionych szkół, 

wspólne warsztaty, itp.). 

Nauczyciele wprowadzają zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych 

w wyniku analizy sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespołach klasowych 

i ustaleń między nauczycielami. 

 

2.5. Kształtuje się postawy uczniów 
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W szkole podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne, które są 

planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. 

Zgodnie ze statutem przestrzegane są prawa i obowiązki dzieci. System wartości 

akceptowany jest przez społeczność szkolną.  

Podczas zajęć nauczyciele uczą: 

  zasad dobrego wychowania; 

  szacunku do innych i samego siebie; 

  szanowania odmiennych poglądów (np. akceptowanie odmienności 

wyznaniowej); 

 stosowania zwrotów grzecznościowych;  

  umiejętności odmawiania w sytuacjach presji rówieśniczej. 

Stwarzane są warunki do samorządnego działania uczniów poprzez m.in. 

organizację apeli i akademii, wybory samorządowe, akcje charytatywne. 

Szkoła prowadzi systematyczny monitoring frekwencji uczniów na zajęciach. W roku 

szkolnym 2015/2016 systematycznie wykorzystywane są opracowane „Procedury 

postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole”. W szkole nie występuje 

zjawisko wagarów. 

 

 

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 
W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów 

uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Dyrekcja wraz z zainteresowanymi 

rodzicami ma możliwość monitorowania zajęć. Szkoła organizuje i udziela pomocy 

pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, a także współpracuje z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku. Prowadzone są zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne takie jak: dydaktyczno - wyrównawcze, rewalidacyjne,  korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna. Uczniowie mają także 

możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych rozwijających ich 

zainteresowania tj.: zajęcia sportowe, zajęcia folklorystyczne, zajęcia muzyczne, 

artystyczno – plastyczne. 

 

 

VIII.3 FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 
3.1. Wykorzystywanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 

W działaniach szkoły uwzględnione są możliwości i potrzeby środowiska. 

Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa 

korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Szkoła współpracuje z władzami 

samorządowymi, Gminnym Centrum Czytelnictwa i Sportu, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Szczurowej, Policją w Szczurowej i Brzesku, Państwową Strażą 

Pożarną w Brzesku i Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczurowej, Nadleśnictwem - 

Dąbrowa Tarnowska, Parafią Św. Bartłomieja w Szczurowej, Nadwiślańską Grupą 

Działania E.O „Cenoma”, a także innymi placówkami oświatowymi naszej gminy. 

Szkoła organizuje gminne uroczystości patriotyczne oraz imprezy środowiskowe 

z okazji Dnia Dziadka i Dnia Babci, Dnia Mamy i Dnia Taty, bierze udział 

w Festynach Sportowych, Piknikach Rodzinnych i itp. 



9 

 

W czasie zajęć uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą degradacji środowiska 

lokalnego, i zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji (np. segregacja odpadów, 

zbiórka surowców wtórnych). 

 

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 
Absolwenci naszej szkoły rozpoczynają kolejny etap edukacyjny w Gimnazjum 

w Szczurowej, Brzesku, Tarnowie lub Krakowie. Uczniowie szóstych klas 

i nauczyciele są systematycznie zapraszani na spotkania integracyjne. Szkoła 

kształtuje pożądany model absolwenta realizując koncepcję pracy szkoły i promując 

wyróżniających się uczniów (strona internetowa, prasa lokalna). 

 

 3.3. Promowana jest wartość edukacyjna 

Szkoła posiada aktualizowaną stronę internetową. Realizowane są projekty 

unijne, rządowe, samorządowe, oraz tworzone przez nauczycieli naszej szkoły.  Ich 

efekty opisywane na stronie szkoły i w prasie lokalnej.  Uczniowie uzyskują wysokie 

lokaty w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych. 

W organizowanych przez szkołę uroczystościach, akademiach i spotkaniach zawsze są 

obecni zaproszeni goście i rodzice. 

 

3.4. Rodzice są partnerami szkoły 

Szkoła buduje zasady dobrze rozumianego partnerstwa z rodzicami. Na bieżąco 

informuje rodziców o prawach i obowiązkach wszystkich członków społeczności 

szkolnej, w tym także rodziców. Znane są rodzicom plany pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, a także wizja, misja i plan rozwoju szkoły. Nauczyciele 

i dyrekcja wspierają rodziców rzetelną informacją o dziecku, jego postępach w nauce 

i zachowaniu, oraz wspólnie podejmowane są działania wspierające jego rozwój. 

  Prowadzone są szkolenia dla rodziców na temat otwartej komunikacji, 

rozwiązywania konfliktów, wsparcia z radzeniem sobie z trudnościami. Rodzice 

pomagają przy organizacji imprez, monitorują przebieg procesu edukacyjnego, 

uczestnicząc w wywiadówkach oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielami. 

Organizują imprezy kulturalne, z których dochód przekazują na potrzeby szkoły oraz 

indywidualnie sponsorują imprezy dla dzieci. Bardzo dobrze układa się współpraca 

z Radą Rodziców, która ma duży udział w tworzeniu i realizacji planu rozwoju szkoły. 

 

VIII. 4 ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

 
4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach 

Procesy edukacyjne realizowane są w oparciu o systematyczną i efektywną 

współpracę pomiędzy nauczycielami – zespół wychowawców klas I-III, zespół 

wychowawców klas IV-VI i zespoły ewaluacyjne. Regularnie odbywają się spotkania 

zespołów celem wypracowania zasad planowania i realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych.  

Wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna dobrze współpracuje na 

polu zawodowym. Na spotkaniach panuje wzajemna życzliwość i chęć współpracy, 

która sprzyja wymianie doświadczeń. W zakresie WDN nauczyciele doskonalą swój 

warsztat pracy, pozyskują wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy   
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uczniem, opracowują narzędzia np. do ewaluacji wewnętrznej, plany dydaktyczne   

wychowawcze, oceniają programy i podręczniki, opracowują procedury obowiązujące 

w szkole, ewaluują programy, WSO i Statut Szkoły. 

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 

Ewaluacja wewnętrzna jest planowana i prowadzona z udziałem zespołów 

nauczycieli. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej 

ujęte są w programach naprawczych z poszczególnych obszarów edukacyjnych i służą 

do wprowadzania zmian mających pozytywny wpływ na kierunki rozwoju szkoły. 

  Nauczyciele uczą zgodnie z kwalifikacjami. Realizują odpowiedzialnie plany 

awansu i doskonalenia zawodowego. Terminowo wywiązują się z wewnętrznego 

zarządzenia i przestrzegania prawa oświatowego. Nauczyciele na zajęciach 

wykorzystują nowoczesne środki dydaktyczne i techniki. 

 

     4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 

Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe i systematycznie jest 

modernizowana. Na bieżąco jest uzupełniana baza dydaktyczna i wyposażenie. Stale 

wzbogacana jest oferta czytelnicza o nowe woluminy. 

Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerowa i mobilny Internet. 

Wciąż prowadzone są działania nad wzbogaceniem bazy sportowej. Nadal 

nierozwiązany jest problem węzłów sanitarnych w poszczególnych klasach. 
 

IX. KIERUNKI ZMIAN KONIECZNYCH I POŻĄDANYCH : 
 

OBSZAR DZIAŁAŃ 

ZMIANY 

 

ZMIANY KONIECZNE 
( obowiązkowe działanie) 

 

 

ZMIANY POŻĄDANE 

1. Efekty działalności 

dydaktycznej, 

wychowawczej, 

opiekuńczej. 

- opracowanie systemu 

monitorowania wniosków z 

analizy wyników egzaminów 

zewnętrznych w celu 

zwiększenia efektów 

kształcenia; 

- wzmocnienie współpracy z 

rodzicami w celu 

optymalizacji sprawowania 

opieki nad dziećmi; 

- umożliwienie uczniom 

wszechstronnego rozwoju 

poprzez dostosowanie 

programów nauczania do 

możliwości i potrzeb 

uczniów; 

- stosowanie różnorodnych 

metod i form pracy oraz 

prowadzenie szerokiej gamy 

- stosowanie różnorodnych 

sposobów wspierania i  

motywowania uczniów 

poprzez promowanie ich 

sukcesów w różnych 

dziedzinach nauki; 

- propagowanie zdrowego 

stylu życia poprzez 

prowadzenie dodatkowych 

zajęć sportowych; 

- rozwijanie aktywności 

uczniów poprzez 

współpracę ucznia 

zdolnego z uczniem 

słabym (pomoc 

koleżeńska). 

- dążenie do poprawy 

wyników sprawdzianów 

klas VI 
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zajęć; 

- opracowanie systemu 

pozwalającego na 

zróżnicowanie wymagań, 

celów i indywidualizowanie 

pracy z uczniem z jednej 

strony bardzo zdolnym i 

ambitnym, zaś z drugiej 

bardzo słabym, w tym 

powołanie zespołu ds. 

pomocy uczniom ze 

specjalnymi potrzebami 

2. Procesy zachodzące 

w szkole 

- modyfikowanie koncepcji 

pracy szkoły we współpracy 

z rodzicami w zależności 

od potrzeb zgłaszanych przez 

rodziców, nauczycieli i 

uczniów; 

- umiejętne korzystanie ze 

środków dydaktycznych (tj. 

tablic interaktywnych, 

ekranów komputerowych 

itp.) prowadzenie zajęć 

metodami aktywizującymi 

ucznia 

- dostosowanie oferty zajęć 

pozalekcyjnych do 

rzeczywistych potrzeb 

uczniów; 

- modyfikowanie działań 

wychowawczych zgodnie 

z potrzebami i wnioskami 

uczniów i rodziców 

3. Funkcjonowanie w 

środowisku lokalnym 

 - udoskonalenie procesu 

przepływu informacji : 

szkoła-rodzice,  

- wypracować wspólnie z 

rodzicami zasady przekazu 

informacji na temat opinii, 

potrzeb i efektów pracy; 

- pogłębianie wiedzy w 

zakresie niepożądanych 

zachowań uczniów, w celu 

radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach przez nauczycieli i 

rodziców; 

- promowanie szkoły w 

środowisku lokalnym 

poprzez stronę internetową, 

prasę lokalną 

- wzmocnienie współpracy z 

Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w celu 

zwiększenia skuteczności 

- zaangażowanie większej 

liczby rodziców w 

organizację imprez 

klasowych, szkolnych i 

środowiskowych 

- wykorzystanie informacji 

o losach absolwentów i 

współpraca z nimi 

- pozyskiwanie sponsorów 

na nowe inwestycje 

placówki 
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wyrównywania 

szans edukacyjnych uczniów 

ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się 

4. Zarządzanie szkołą  - stworzenie warunków 

umożliwiających uczniom 

zwiększenie umiejętności 

samodzielnego myślenia 

poprzez zwiększenie 

kompetencji zawodowych 

nauczycieli, w tym 

umiejętności opracowania i  

wdrażania innowacji 

- wdrożenie samokształcenia 

i samodoskonalenia z 

wykorzystaniem e-learningu. 

- organizacja opieki w 

czasie wolnym poprzez 

zajęcia świetlicowe, w 

odpowiednio 

przystosowanej do tego 

sali; 

- aranżowanie wnętrz tak, 

aby przestrzeń 

dydaktyczna inspirowała 

uczniów do działania, 

pobudzała myślenie, 

wyciszała emocje, 

tworzyła niepowtarzalny 

klimat, utrwalała przeżycia 

dziecka 
 

 

 

X. EWALUACJA KONCEPCJI : 
1. wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły; 

2. sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym 

3. wnioski z ewaluacji wewnętrznej; 

4. opinie rodziców; 

5. ocena i modyfikacja koncepcji. 

XI. ZAŁĄCZNIKI : 
1. Plan pracy szkoły 2015/2016; 

2. Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. 
 

 

W ZAKRESIE WSPÓŁRACY Z RODZICAMI: 

 

1. Budowanie zasad dobrze rozumianego partnerstwa pomiędzy rodzicami a szkołą, 

poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań problemów wychowawczych.  

2. Prowadzenie szkoleń dla rodziców nt. otwartej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, 

wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami (Szkoła nie może się opłacać bez szkoleń dla 

rodziców). 

3. Umieszczanie na stronie WWW artykułów wykorzystywanych do pedagogizacji rodziców 

podczas zebrań. 

4. Zaproszenie rodziców do współpracy, wykorzystanie ich potencjału do rozwoju szkoły. 

5. Stworzenie możliwości podjęcia działań tym rodzicom, którzy deklarują autentyczną chęć 

współpracy. 

 

W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM: 
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1. Współpraca z GCKCziS w zakresie organizacji uroczystości środowiskowych . 

2. Współpraca z organizacjami lokalnymi w zakresie organizacji uroczystości 

patriotycznych.  

3. Współpraca z przedszkolem.  

4. Współpraca z parafią św. Bartłomieja w Szczurowej. 

5. Organizowanie środowiskowych imprez integrujących dzieci, rodziców, nauczycieli, 

pozyskiwanie sponsorów. 

6. Promocja szkoły w środowisku, umieszczanie wiadomości z życia szkoły na stronach 

www. 

7. Organizowanie Dnia Seniora, Dnia Matki i Ojca. 

8. Współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną w Brzesku, Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Szczurowej, z KRUS, Firmą TAURON, CENOMĄ w zakresie zapewnienia 

uczniom bezpieczeństwa. 

              

 

 

 


