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Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego 

w Chotomowie na rok szkolny 2019/ 2020 

 

 

 

Koncepcję pracy opracowano na podstawie wniosków wynikających z:  

a) podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2018/ 2019 

b) nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/ 2019 

c) egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu 2019 r.  

d) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 2019/2020r. 
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L.p. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1.  Podnoszenie jakości 

kształcenia 

1. Monitorowanie podstawy programowej na 

bieżąco/planowanie, realizowanie oraz 

nadzór pedagogiczny/ godności realizacji 

zajęć z ramowymi planami nauczania.  

2. Organizowanie wycieczek szkolnych uczniów 

i nauczycieli tak, aby nie dezorganizowały 

procesu realizacji podstawy programowej – 

ustalić ich wymiar semestralny, terminy oraz 

potrzebę ich organizowania, umieścić  

w planie pracy wychowawcy klasowego.  

3. Rozwijanie kreatywności , 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym bezpieczne i celowe 

wykorzystanie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych w realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych. 

5. Stosowanie zasady indywidualizacji  

i aktywizacji jako podstawy kształcenia ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów  

o obniżonej motywacji i słabym poziomie 

zaangażowania oraz na podnoszenie poczucia 

sukcesu uczniów adekwatnego do ich 

możliwości.  

6. Badanie osiągnięć szkolnych uczniów  

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

nauczyciele, zespół 

specjalistów  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

cały rok 
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w kontekście wymagań egzaminacyjnych.  

7. Badanie osiągnięć szkolnych uczniów na 

różnych poziomach kształcenia.  

8. Realizacja wniosków zespołów 

przedmiotowych i zespołów zadaniowych.  

9. Wykorzystanie funkcji motywacyjnej oceny  

w celu przygotowywania uczniów do 

samokształcenia, samodoskonalenia 

i samooceny w zakresie zajęć edukacyjnych 

oraz umożliwienia uczniowi właściwego 

zaplanowania ścieżki rozwoju.  

10. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych 

oraz praca nad zmniejszeniem skali tego 

zjawiska.  

11.  Realizacja projektów edukacyjnych.  

12.  Konsekwentne rozliczanie frekwencji 

uczniów na zajęciach obowiązkowych 

i pozalekcyjnych, uświadamianie uczniom  

i ich rodzicom wpływu obecności uczniów na 

zajęciach na efekty kształcenia.  

13.  Wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów 

poprzez organizowanie konkursów 

przedmiotowych, artystycznych, sportowych, 

zajęć dodatkowych dostosowanych do potrzeb 

uczniów.  

14.  Promowanie czytelnictwa – konkursy 

czytelnicze, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.  

15.  Podnoszenie efektywności kształcenia 

 

 

 

nauczyciele, zespół 

specjalistów 

 nauczyciele  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna  
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uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych poprzez:  

- organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  

- indywidualizowanie procesu kształcenia,  

- wspomaganie nauczycieli przez specjalistów,  

- prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i specjalistycznych.  

16.  Konsekwentne egzekwowanie jednolitych 

wymagań wychowawczych. Ukierunkowanie 

pracy wychowawcy na realizację zadań 

sprzyjających zapewnieniu uczniom 

warunków do rozwoju odpowiednio do ich 

potrzeb i możliwości we współpracy  

z innymi nauczycielami i rodzicami.  

17.  Kontynuacja innowacji programowych  

w oddziałach.  

18. Opracowanie w zespołach przedmiotowych,  

w zespołach zadaniowych formy realizacji 

kształcenia kompetencji kluczowych. 

19. Monitorowanie uczniów w zakresie 

kompetencji kluczowych. 

20. Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego. 

21. Diagnoza oczekiwań i potrzeb uczniów 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Katarzyna 

Makowska-Kubal 

2.  Wyrównywanie szans 

edukacyjnych 

1. Organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi 

Dyrekcja, nauczyciele, 

zespół specjalistów 

cały rok  
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potrzebami edukacyjnymi (harmonogram)  

- diagnoza wychowawcza klas we współpracy ze 

specjalistami zatrudnionymi w szkole  

- objęcie uczniów zajęciami specjalistycznymi 

(wykaz uczniów, formy pomocy, realizator)  

- wzmacnianie pozycji wychowawcy klasy jako 

koordynatora nauczycielskich zespołów 

klasowych odpowiedzialnego za planowanie 

pracy konkretnego zespołu klasowego  

i osoby odpowiedzialnej za organizowanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

jego wychowankom  

- stosowanie spójnych kryteriów oceniania 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi  

- umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań 

na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 

2. Angażowanie rodziców do 

współodpowiedzialności za rozwijanie, 

motywowanie i osiąganie sukcesów dziecka 

zgodnie z jego indywidualnymi 

możliwościami.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele  

 

3.  Budowanie pozytywnego  

i bezpiecznego klimatu 

1. Opracowanie zadań wychowawczo-

profilaktycznych przez wychowawców klas na 

wychowawcy 

 

cały rok  
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szkoły  rok 2019/2020. 

2. Respektowanie prawa szkolnego  

w zakresie bezpieczeństwa, zakaz używania 

telefonów komórkowych na terenie szkoły 

3. Stosowanie procedur postępowania  

w sytuacjach kryzysowych.  

4. Systematyczne badania stanu bezpieczeństwa 

w szkole zgodnie z obowiązującym prawem 

(monitoring wizyjny). 

5. Aktywne i efektywne dyżury nauczycieli  

w czasie przerw.  

6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 

podczas wszystkich zajęć (przestrzeganie 

opracowanych regulaminów).  

7. Uwzględnienie w planach pracy 

wychowawców treści związanych  

z tworzeniem pozytywnego  

i bezpiecznego klimatu szkoły.   

8. Objęcie uczniów opieką w świetlicy.  

9. Ocena skuteczności podejmowania działań  

w zakresie bezpieczeństwa.  

nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Promowanie zdrowego 

stylu życia – edukacja 

zdrowotna. 

Przeciwdziałanie używaniu 

substancji 

psychoaktywnych.  

1. Profilaktyka uzależnień (akcje 

wewnątrzszkolne) 

2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

uczniów:  

- upowszechnianie i realizacja w szkole 

programów służących promocji zdrowego stylu 

życia wynikających z Programu 

nauczyciele  

 

 

 

cały rok 
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Wychowawczo-Profilaktycznego 

- upowszechnianie programów edukacyjnych 

z zakresu zdrowego żywienia i aktywności 

fizycznej (Program Wychowawczo-

Profilaktyczny).  

 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 

 

5. Przeciwdziałanie agresji  

i przemocy w szkole,  

w tym cyberprzemocy  

1. Upowszechnianie zbioru oczekiwań, zasad  

i  reguł dotyczących zachowania  

w środowisku szkolnym oraz konsekwencji  

w przypadku ich nieprzestrzegania we 

współpracy z uczniami i ich rodzicami.  

2. Rozwiązywanie konfliktów  

z wykorzystaniem metody mediacji  

i negocjacji.  

3. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej 

uczniów i rodziców dotyczących m. in. 

konsekwencji prawnych stosowania różnych 

form przemocy.   

nauczyciele 

 

 

 

 

pedagog, psycholog 

cały rok 

6.  Kształtowanie umiejętności 

uczniów  

w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania  

w środowisku cyfrowym 

1. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych 

dla uczniów dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu oraz sposobów 

reagowania w sytuacjach zagrożenia.  

2. Współpraca z rodzicami uczniów  

w zakresie bezpiecznego korzystania  

z mediów.  

3. Realizacja programów profilaktycznych – 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny.  

informatycy, 

pedagodzy, 

psycholodzy  

 

nauczyciele  

cały rok  
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7. Kształtowanie więzi  

z krajem ojczystym, 

poszanowanie dla 

dziedzictwa narodowego 

oraz innych kultur  

i tradycji 

1. Kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych – wychowanie do wartości  

2. Integrowanie społeczności uczniowskiej 

poprzez organizowanie obchodów świąt 

narodowych i innych uroczystości. 

nauczyciele kalendarz 

uroczystości 

szkolnych 

8.  Tradycja szkoły 1. Poszukiwanie autorytetów – realizacja 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.  

2. Przekazywanie i upowszechnianie przyjętych 

wartości i norm społecznych.  

3. Rozwijanie samorządności uczniowskiej  

w szkole i poza nią.  

4. Działalność Szkolnego Koła PCK – 

propagowanie akcji charytatywnych (Szkolny 

Wolontariat – harmonogram zadań).  

 

nauczyciele  

 

 

 

E. Ernest, M. Lach  

 

 

p. Wioletta Tracz,  

 

cały rok 

9. Współpraca szkoły  

z rodzicami  

i środowiskiem lokalnym 

1. Organizowanie spotkań dotyczących 

rozwiązywania problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, planowania indywidualnej 

ścieżki rozwoju dziecka.  

2. Spotkania integrujące ze szkołą  

– uroczystości klasowe, szkolne, wycieczki, 

itp. , 

- projekty, 

- spotkania integrujące ze szkołami gminnymi 

(konkursy, zawody sportowe, itp.)  

nauczyciele  

 

cały rok 
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3. Organizowanie spotkań poznawczo-

informacyjnych z przedstawicielami zawodów 

i szkół (współdziałanie z instytucjami  

i podmiotami lokalnego rynku pracy).  

4.  Współpraca z instytucjami wspierającymi 

pracę szkoły.  

5. Uczestnictwo w konkursach, wystawach, 

koncertach, itp.  

6. Promowanie osiągnięć szkoły poprzez:  

- stronę internetową 

- gazetkę szkolną 

- prasę lokalną 

- wystawę prac uczniowskich 

- działalność wolontarystyczną.  

10. Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli 

1. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności 

nauczycieli zgodnie z aktualnymi potrzebami 

szkoły (plan doskonalenia zawodowego).  

2. Systematyczne dzielenie się wiedzą  

i doświadczeniem w zespołach 

przedmiotowych, zadaniowych.  

 Przygotowanie tematów rad 

szkoleniowych 

3. Organizowanie lekcji koleżeńskich  

4. Organizowanie prelekcji dla rodziców zgodnie 

z ich potrzebami.  

5. Przybliżanie dzieciom wartości uniwersalnych 

i rozwijanie umiejętności rozpoznawania  

i nazywania wartości moralnych przez 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

według 

harmonogramu 

według 

harmonogramu 

umieszczonego  

w planach pracy 
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uczniów.  

6. Gromadzenie narzędzi do pracy  

z uczniem w obszarze kształtowania postaw  

i edukacji ku wartościom na podstawie 

opracowanej strategii wychowawczej szkoły.   

 

wychowawczo-

profilaktycznej 

klas 

 

 

11. Wychowanie w duchu 

poszanowania godności 

osób niepełnosprawnych  

Zorganizowanie Dnia Walki z Dyskryminacją 

Osób Niepełnosprawnych i Dniem Godności 

Osoby z Niepełnosprawnością intelektualną.  

nauczyciele wspierający  II semestr 

12. Ewaluacja  Wymaganie 1:  

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej. 

Wymaganie 2  

Nauczyciele współpracują w planowaniu i 

realizowaniu procesów edukacyjnych. 

 

p. Anna Grzywacz, 

Członkowie: p. Marcin 

Kościesza, p. Marcin 

Grzyb 

 

p. Katarzyna Kościesza 

Członkowie:  p. Teresa 

Olendrzyńska, p. 

Justyna Skibińska, p. 

Marcin Kościesza,  p. 

Adriana Redlicka, p. 

Ewelina Kościesza, p.  

Ewa Ernest 

 

od 30.09.19  do  

31.05.20 

 


