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I.  Podstawa prawna  
 
Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:  

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - 

art. 70 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611). 

 Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu. 

 Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 1            

w Wałczu. 

 wniosków i spostrzeżeń po rozmowach z nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_70_u_1_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_70_u_1_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_82_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-wymagan-wobec-szkol-i-placowek-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1611-14503.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-wymagan-wobec-szkol-i-placowek-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1611-14503.html


 

II. Charakterystyka szkoły. 

        Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Makuszyńskiego to placówka legitymująca się 

ponad 70 letnią historią i bogatymi tradycjami. Zatrudniamy 66 nauczycieli  

i 16 pracowników obsługi. W roku szkolnym 2017/18 funkcjonuje 20 oddziałów  

( w tym 5 integracyjnych), do których uczęszcza 483 uczniów. Przy szkole 

zorganizowano oddział przedszkolny dla 5 i 6 latków. W ostatnich latach położyliśmy 

największy nacisk na kształtowanie kompetencji matematycznych, organizując, już 

od kl. II, zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności matematyczne. 

Prowadzono również systematyczną diagnozę uczniów uzdolnionych i organizowano 

dla nich indywidualne zajęcia - zgodnie z opiniami poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. Jeden uczeń realizuje indywidualny tok nauczania, a dziesięciu 

uczniów -  indywidualne programy. Te działania przynoszą wymierne korzyści np.: 

 laureat wojewódzkiego etapu Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół 

podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 

2017/2018 2017 i 2018, 

 finalista wojewódzkiego etapu Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół 

podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 

2017/2018, 

 finalista wojewódzkiego etapu  Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów 

szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 

2017/2018, 

 10 miejsce ucznia w ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „ Pangea” 

2015 i 3 m-ce w 2018 r. 

 5 wyróżnień w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”. 

Jakość pracy z uczniami uzdolnionymi potwierdza certyfikat ORE i możemy się 

uważać za „Szkołę Odkrywców Talentów”. Dokonania uczniów eksponujemy 

podczas corocznego Tygodnia Nauki i Talentów. 

Kreatywna kadra podejmuje i realizuje innowacje pedagogiczne np. : w roku 

szkolnym 2011/12 – 3 innowacje ,2013/14 – 6 innowacji, 2015/16 – 3 innowacje. 

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/3403-koncowe-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-matematycznego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2017-2018
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/3403-koncowe-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-matematycznego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2017-2018
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/3403-koncowe-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-matematycznego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2017-2018
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/3403-koncowe-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-matematycznego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2017-2018
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/3403-koncowe-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-matematycznego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2017-2018
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/3403-koncowe-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-matematycznego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2017-2018
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/3415-koncowe-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-jezyka-angielskiego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2017-2018
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/3415-koncowe-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-jezyka-angielskiego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2017-2018
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/3415-koncowe-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-jezyka-angielskiego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2017-2018


 

Dyrektor szkoły wraz z zespołem nauczycieli przygotował szeroką ofertę zajęć 

pozalekcyjnych ( 77 zajęć ). Obejmuje ona zajęcia rozwijające zainteresowania, koła 

przedmiotowe, zajęcia wyrównujące braki i ułatwiające pokonywanie trudności, 

zajęcia artystyczne  

i sportowe. 86 uczniów objęto pomocą psychologiczno - pedagogiczną. 

Jednym z naszych priorytetów w ostatnich latach była organizacja oddziału 

przedszkolnego, jak i atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych dla maluchów - co udało 

się zrealizować. Poza zajęciami obowiązkowymi, nasi najmłodsi podopieczni, biorą 

udział w dodatkowych zajęciach z j. angielskiego, logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej, 

zajęć kulinarnych, terapii ręki. Dużą atrakcję dla najmłodszych stanowi szkolny plac 

zabaw oraz kąciki rekreacyjne. Zgodnie sugestią rodziców zadbaliśmy o ciekawą 

ofertę sklepiku szkolnego ze zdrową żywnością. Nasi uczniowie i ich rodzice mogą 

liczyć na wsparcie pedagoga  i psychologów w rozwiązywaniu problemów i wsparciu 

dzieci. 

 Od kilku lat posiadamy pełnowymiarową salę gimnastyczną, co stworzyło nam 

możliwości pełnej realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego  

i efektywniejsze wspieranie rozwoju fizycznego naszych uczniów. Korzystając  

z szerszej bazy sportowej organizujemy większą ilość zawodów, imprez rekreacyjno- 

sportowych. W roku 2013/14 szkoła otrzymała certyfikat „WF z Klasą”. 

Zorganizowano dodatkowe zajęcia sportowe w ramach programu i środków 

ministerialnych - „Junior Sport” oraz „ Szkolny Klub Sportowy”. Przy szkole, od 23 lat 

działa Uczniowski Klub Sportowy„Victoria”. 

       Stale unowocześniamy i wzbogacamy bazę szkoły: Powstała sala 

doświadczania świata, sala do rewalidacji grupowej , sala do zajęć kulinarnych, 

świetlica malucha. W ramach kontraktu samorządowego i programu „ Aktywna 

tablica” zakupiono tablice interaktywne, komputery kamery i szereg pomocy 

dydaktycznych. W związku z reformą oświatową doposażono sale lekcyjne                 

i zakupiono nowe meble, w tym – dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Wzbogacono też zasoby biblioteki  w ramach „ Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa”. Nowe wyposażenie uzyskał również gabinet higieny szkolnej.      

Ważna jest dla nas współpraca z rodzicami i Ich zaangażowanie w życie szkoły. 

Rodzice wspierają nasze inicjatywy i są współorganizatorami festynów szkolnych, 

przedsięwzięć klasowych, gromadzą środki na zakup nagród i dyplomów dla 



 

uczniów, a także na doposażenie biblioteki. Występowali z inicjatywą budowy 

parkingu. placu zabaw, zmiany organizacji ruchu w pobliżu szkoły. 

Stale pozyskujemy środki pozabudżetowe zdobywając granty edukacyjne, 

aplikując do projektów, biorąc udział w konkursach, prowadząc akcje 1% dla szkoły”, 

wynajmując pomieszczenia szkolne. W ramach tych środków, prowadzimy remonty 

pomieszczeń, naprawy sprzętu, kupujemy pomoce dydaktyczne, finansujemy 

wyjazdy uczniów i imprezy szkolne, kupujemy nagrody dla podopiecznych. 

Szkoła dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która                          

z zaangażowaniem realizuje zadania szkoły. Dyrekcja stara się odpowiednio 

wykorzystywać predyspozycje pracowników i motywować Ich do podnoszenia 

kwalifikacji i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. W wizję  szkoły 

wpisują się również pracownicy obsługi, którzy rzetelnie wypełniają swoje zadania 

wspierając placówkę i uczestnicząc w tworzeniu jej wizerunku. 

Angażujemy się też w życie społeczności lokalnej, organizujemy imprezy          

i uroczystości, bierzemy udział w wydarzeniach miejskich. 

  

Nasze wysiłki i starania umacniają pozycję szkoły w środowisku i przekładają 

się na dobre opinie oraz nabór do kl. I i przedszkola. Jest to dla nas zobowiązujące        

i mamy ambicje ten poziomu utrzymać, a nawet podnieść. Działania zmierzające       

w tym kierunku przedstawione są w koncepcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Misja szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty 

umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię. Dzięki 

zaangażowaniu nauczycieli nasz absolwent zostaje 

wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające 

mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie 

we współczesnym świecie. Wspólnie z rodzicami 

wychowujemy w duchu patriotyzmu, szacunku dla 

innych, stwarzając optymalne warunki do rozwoju 

osobowości młodego człowieka. 

 



 

IV. Wizja szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła, którą my, nauczyciele, tworzymy wraz z uczniami i 

Rodzicami jest miejscem kształtowania osobowości młodego człowieka. 

Pragniemy  

w niej wychowywać ludzi umiejących odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, 

rozwijających się emocjonalnie i kulturalnie, zadbać o ich zdrowie, siłę i 

sprawność.  

Naszym zadaniem jest uświadomienie uczniom tego, co pozwoli im 

odnieść sukces w wielu dziedzinach życia: wskazanie wzorów, wartości 

zasad, poszukiwanie dróg do realizacji celów. W zaplanowanej pracy 

wychowawczej ukazujemy szereg wartości, z których najważniejsze, w naszym 

przekonaniu są: mądrość, szczęście, uczciwość, odpowiedzialność. 

Chcemy, aby uczeń opuszczający naszą szkołę żył w harmonii z sobą  

i światem, był pozytywnie nastawiony do życia, świadomy swoich umiejętności  

i możliwości, aby akceptował siebie i innych, czerpał przyjemność z pracy, był 

wrażliwy, rozsądny, twórczy. Pragniemy aby nasz absolwent miał świadomość, 

że to, jaki jest otaczający go świat zależy w dużym stopniu od niego.  

Aby nasze posłannictwo mogło być spełnione, pragniemy współpracować  

z Rodzicami, osobami i instytucjami mającymi wpływ na bliższe i dalsze 

środowisko,  

w którym żyje uczeń.  

 



 

V. Diagnoza funkcjonowania szkoły 

Dzięki rozmowom , obserwacjom i po analizie ankiet rodziców. nauczycieli             

i uczniów możemy określić słabe i mocne strony naszej placówki. 

 
Obszar działania 

 
Mocne strony Słabe strony 

1. Podnoszenie 
jakości i efektów 
kształcenia 

- wysokie wyniki edukacyjne, 
- możliwość rozwijania zdolności 
uczniów, 
- liczne diagnozy edukacyjne, 
- systematyczna praca z uczniami 
zdolnymi, 
- nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
- bogata oferta i ciekawe zajęcia, 

- zbyt wiele zadań domowych, 
- brak diagnoz wstępnych w 
odniesieniu do niektórych 
przedmiotów i oddziałów 
- brak motywacji do nauki u 
niektórych uczniów, 
 

2. Kontynuowanie i 
wzmocnienie 
działań 
wychowawczych 
i opiekuńczych 

- uczniowie czują się bezpieczni w 
szkole, 
- duże zaangażowanie wychowawców, 
- dobre relacje miedzy  
wychowawcami a uczniami, 

- zbyt duża ilość dzieci w 
świetlicy, 
- zbyt łagodne postępowanie 
wobec uczniów łamiących 
notorycznie zasady szkolne  
( brak uwag w e- dzienniku) 

3. Zarządzanie i 
organizacja 
pracy szkoły. 

- dobra polityka kadrowa, 
- dbałość o integrację pracowników, 
- aktywna współpraca szkoły ze 
środowiskiem lokalnym, promowanie 
osiągnięć, 
- dyspozycyjność nauczycieli, 
- zaangażowanie grona 

pedagogicznego i pracowników 

obsługi w sprawy szkoły, 

- wysokie kwalifikacje kadry 
pedagogicznej, 
- rzetelna opieka nad uczniami 
podczas wycieczek, 
- sprawna organizacja imprez i 
uroczystości 
 

- ocenianie i nagradzanie 
pracowników, 
- niektórzy nauczyciele 
nieterminowo wywiązują się z 
obowiązków, 
- zbyt łagodne postępowanie 
wobec uczniów łamiących  
zasady szkolne ( brak uwag w 
e- dzienniku), 
- rodzice mają zbyt duży 
wpływ na sferę edukacyjno-
wychowawczą w szkole 
 

4. Rozwijanie bazy 
lokalowej i 
dydaktycznej 

- szkoła nowoczesna i dobrze 
wyposażona, 
- miejsca przyjazne dla uczniów 
„Przerwolandia” i „Zakamarek”, 
- bieżące remonty wykonywane we 
własnym zakresie, 
- estetyka pomieszczeń i korytarzy 

- brak dostępu uczniów do 
darmowego Internetu, 
-niewykorzystanie 
powierzchni strychu na 
pomieszczenia do zajęć, 
- bariery architektoniczne dla 
osób niepełnosprawnych 

5. Szkoła w 
środowisku 
lokalnym, 
promocja 

- szkoła posiada dobrą opinię 
- placówka jest rozpoznawalna w 
środowisku, 
- szkoła posiada i kultywuje wieloletnie 
tradycje. 

- zbyt mała aktywność i 
samodzielność zespołu do 
spraw promocji szkoły, 
 



 

VI. Obszary funkcjonowania szkoły w nowej koncepcji 

 

1. Podnoszenie jakości i efektów kształcenia. 

      W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa zajmuje bardzo ważne 

miejsce. Tu dzieci powinny zostać wyposażone w wiedzę i umiejętności niezbędne 

do kontynuowania nauki na wyższych etapach, opanować techniki uczenia się , 

pracy w zespole. Te umiejętności pozwolą im w późniejszych latach swobodnie 

funkcjonować w dorosłym życiu. 

      Obecnie wzrasta świadomość społeczeństwa na temat ważnej roli wykształcenia 

we współczesnym świecie, a to powoduje wzrost oczekiwań wobec szkoły. Dlatego 

tak ważne jest podnoszenie jakości nauczania. Bardzo ważną rolę mają do 

spełnienia nauczyciele, którzy ,nie tyko, realizują określony program nauczania, ale 

są też kreatywni, stosują właściwie dobrane metody pracy, wspierają swoich 

uczniów, posiadają intuicję wychowawczą i profesjonalnie organizują swój warsztat 

pracy. 

Szkolną wizję  nauczania i poprawę efektywności edukacji będziemy osiągać 

poprzez następujące działania: 

 usprawnienie szkolnego systemu badań edukacyjnych, analiza wyników, 

skuteczne wdrażanie działań naprawczych; 

 doskonalenie i ewaluacja wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz 

przedmiotowych zasad oceniania; 

 egzekwowanie znajomości stosowania zaleceń wynikających z orzeczeń          

i opinii poradni specjalistycznych; 

 dążenie do opanowania przez uczniów metod skutecznego uczenia się, 

doskonalenie umiejętności poszukiwania i selekcji informacji, praktyczne 

wykorzystanie wiedzy i umiejętności, realizacja programu „ Akademia 

skutecznego uczenia się”; 

 konsekwentna indywidualizacja procesu nauczania, przystąpienie do projektu 

 „ Indywidualni” jednego z modułów e-dziennika Librus; 

 praca z uczniem zdolnym ( indywidualne programy nauczania, koła 

przedmiotowe dla uczniów uzdolnionych, zwiększenie udziału uczniów            

w konkursach); 



 

 rozwój czytelnictwa w szkole ( doposażenie biblioteki w pozycje lekturowe  

i tytuły popularne wśród młodzieży, zajęcia biblioteczne, konkursy czytelnicze, 

doskonalenie techniki czytania itp.); 

 podnoszenie umiejętności naszych podopiecznych w zakresie j. obcych 

poprzez nawiązywanie kontaktów z uczniami z innych krajów, organizację  

i udział w konkursach oraz projektach unijnych, zorganizowanie klasy 

dwujęzycznej; 

 inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych              

i tworzenia programów autorskich, upowszechnianie pracy metodą projektu; 

 podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej poprzez : określenie 

pożądanych kierunków doskonalenia, rozeznanie potrzeb nauczycieli, 

kierowanie na różne formy doskonalenia zawodowego, organizowanie  

w ramach WDN szkoleń na terenie szkoły itp.; 

 poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów  

i rodziców; 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową, 

wykorzystanie środków multimedialnych, usprawnienie pracowni 

komputerowej; 

 szkolenia dla nauczycieli z zakresu tutoringu, wdrożenie elementów tutoringu 

do pracy z uczniami; 

 wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udzielanie 

efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozpoznanie potrzeb, 

kierowanie na badania, organizacja zajęć, wspieranie rodziców); 

 nagradzanie uczniów za osiągane sukcesy ( nagroda dla prymusa, uczniów 

wyróżniających się, za postęp, organizacja wycieczek dla najlepszych uczniów 

na koniec roku itp.) 

 otoczenie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę 

zawodową oraz nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole; 

 

 

 

 



 

2. Wychowanie i opieka 

         Nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie są konkretnymi celami pracy 

każdego nauczyciela, a zadania z nich wynikające powinny wzajemnie uzupełniać się 

i równoważyć. Oznacza to, że nie można mówić o wychowaniu jako o zadaniu 

dodatkowym, realizowanym obok dydaktyki. Wychowanie to działania ukierunkowane 

na kształtowanie postaw wobec innych ludzi, samego siebie i zadań, które stawia 

przed młodym człowiekiem szkoła, a następnie życie. W rozwoju społecznym ważne 

jest kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej, poszanowania tradycji kultury 

naszego narodu, jak też tolerancji i szacunku dla innych narodów czy religii.       

Następny obszar to działania związane z opieką, ochroną, dostrzeganiem  

i rozumieniem problemów wychowanka oraz reagowaniem na nie. W obszarze tym 

mieszczą się m.in. programy profilaktyczne związane z zapobieganiem 

uzależnieniom czy przemocy. 

     Grono pedagogiczne będzie dążyło do współpracy i wspierania rodziców w sferze 

wychowawczej, promowania i rozwijania postaw prospołecznych oraz  dbałości          

o bezpieczeństwo wychowanków, wyeliminowania wszelkich form przemocy i agresji. 

W najbliższych latach położymy nacisk na: 

 badanie i rozpoznanie środowiska rodzinnego naszych uczniów; 

 ukierunkowanie pracy wychowawczej na wszechstronny rozwój uczniów np.: 

ciekawe propozycje spędzania czasu wolnego, kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, profilaktyka uzależnień, niwelowanie trudności w nauce, 

rozwój predyspozycji i zainteresowań itp.; 

 przestrzeganie praw ucznia i upowszechnianie wiedzy o nich, aktywna 

działalność Rzecznika Praw Ucznia; 

 realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego oraz ewaluacja działań      

i założeń programowych; 

 dbałość o integrację zespołu klasowego; 

 wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego; 

 odpowiedzialne pełnienie funkcji wychowawcy klasowego ( gromadzenie 

informacji o uczniach w „ Teczce wychowawcy”, organizowanie pracy OZN, 

umiejętna współpraca z rodzicami); 

 włączanie rodziców w planowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej; 



 

 wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych np.: rozmowy 

z pedagogiem i psychologiem, kierowanie na badania do poradni 

specjalistycznych, działalność świetlicy popołudniowej, pomoc                         

w rozwiązywaniu problemów związanych z emigracją zarobkową; 

 organizację pomocy materialnej: wnioskowanie o stypendia, dożywianie, 

zakup podręczników, organizacja i udział w akcjach charytatywnych, 

współpraca z organizacjami pomocowymi; 

 tworzenie i przestrzeganie procedur w sytuacjach kryzysowych; 

 dbałość o kulturę i dyscyplinę współżycia w szkole; 

 zapobieganie zjawisku agresji, nietolerancji i cyberprzemocy w szkole; 

 udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach profilaktycznych: 

 dbałość o kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych; 

 eksponowanie korzyści z aktywnego stylu życia, uprawiania sportu, 

stosowania zasad „fair play”; 

 stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole, współpraca z sądem, 

policją, prokuraturą; 

 zapewnienie uczniom dostępu do różnych form kultury: kino, teatr, muzea, 

współpraca z WCK,  itd. 

 

 

3. Zarządzanie i organizacja pracy szkoły 

     Ważnym elementem decydującym o jakości pracy szkoły, jest zarządzanie, które 

służy jej rozwojowi. Dyrektor  podejmuje działania, dzieląc się odpowiedzialnością       

i angażując nauczycieli w proces podejmowania decyzji, aby wszystkie wysiłki były 

skoncentrowane na uczeniu się.  Buduje potencjał grona pedagogicznego, wspiera 

rozwój pracowników, ale też stawia wymagania i kontroluje realizację zadań. 

Dyrektor dba aby szkoła była miejscem  przyjaznym dla uczniów, rodziców                 

i pracowników.  

Proponowane działania w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły: 

 budowanie potencjału rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych 

dzięki prowadzonej polityce kadrowej, 

 wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wyznaczanie pożądanych 

kierunków doskonalenia; 



 

 motywowanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego  

i wspomaganie wysokiej jakości pracy na każdym stanowisku; 

 informowanie pracowników o planowanych działaniach, zmianach  

w przepisach prawnych; 

  właściwe opracowywanie  i wdrażanie wniosków z ewaluacji i kontroli; 

 konsekwentny nadzór pedagogiczny, egzekwowanie terminów realizacji 

zadań; 

 systematyczne monitorowanie jakości pracy szkoły zgodnie z przyjętymi 

ustaleniami i wykorzystywanie wyników do planowania pracy; 

 właściwa komunikacja i usprawnienie obiegu informacji w szkole; 

 doskonalenie  współdziałania i aktywizacja nauczycieli poprzez pracę  

w oddziałowych zespołach nauczycieli, zespołach  przedmiotowych  

i zadaniowych; 

 tworzenie przyjaznego klimatu pracy;  

 właściwe ocenianie i motywowanie pracowników (nowelizacja regulaminu 

oceniania w konsultacji z gronem pedagogicznym), 

 właściwe rozpoznanie potrzeb materialnych szkoły, dbałość o finanse 

placówki, pozyskiwanie środków pozabudżetowych ( akcja „1% dla szkoły”, 

granty edukacyjne, projekty unijne, i ministerialne, wynajmy pomieszczeń itp.); 

 stała i efektywna współpraca z organem prowadzącym  i nadzorującym 

szkołę, stowarzyszeniami i innymi instytucjami wspierającymi. 

 

4. Rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej 

Właściwa baza lokalowa i dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają 

realizować założone przez szkołę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

 

 usprawnienie komunikacji w obrębie szkoły- budowa windy; 

 przeprowadzenie prac remontowo - konserwacyjnych (stołówka szkolna, 

korytarze, łazienki); 

 doposażenie szkoły w komputerowe programy edukacyjne, zakup e-booków 

do biblioteki szkolnej; 

 wymiana sprzętu w pracowni komputerowej; 



 

 dalsza informatyzacja szkoły i wzbogacenie jej o nowe komputery  

i oprogramowanie edukacyjne; 

 organizacja klasopracowni fizyczno - chemicznej; 

 organizacja mini siłowni w celu zwiększenia różnorodności zajęć sportowych; 

 wymiana regałów w bibliotece szkolnej, stworzenie kącika czytelniczego; 

 zakupienie szafek ubraniowych w związku ze zwiększoną liczbą uczniów; 

 systematyczne zakupy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu 

sportowego,  modernizacja wyposażenia sal i klasopracowni. 

 

5. Szkoła w środowisku lokalnym, promocja. 

      Współpraca ze środowiskiem lokalnym to istotny  element funkcjonowania szkoły 

i przynosi wzajemne korzyści. Ważnymi partnerami szkoły są rodzice, którzy poprzez 

swoich przedstawicieli – Radę Rodziców, opiniują programy, projekty i często 

włączają się w nasze działania. Szkoła wspiera rodziców w zadaniach 

wychowawczych, a także chętnie korzystamy z Ich doświadczenia i kompetencji 

zawodowych. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne będzie się starać  jeszcze bardziej 

angażować rodziców w życie szkoły i wspierać różnorodne inicjatywy przez nich 

podejmowane. Doceniamy współpracę i wsparcie ze strony lokalnych instytucji 

oświatowych,  kulturalnych, sportowych, medialnych itd. Dzięki niej możemy 

poszerzyć zakres naszych działań, wymieniać się doświadczeniami, korzystać z bazy 

instytucji, pozyskiwać środki, promować szkołę. Dzięki takiej postawie możliwe jest 

budowanie przychylności, więzi społecznych i solidnego wizerunku szkoły                  

w środowisku lokalnym. 

Preferowane kierunki działań: 

 udział w imprezach i uroczystościach lokalnych oraz ich współorganizacja         

i organizacja (Dzień Dziecka, festyny miejskie, zawody i turnieje, występy 

artystyczne itp.); 

 korzystanie z bazy lokalowej i wyposażenia instytucji; 

 pozyskiwanie wsparcia finansowego dla szkolnych inicjatyw; 

 udostępnianie bazy szkoły na potrzeby społeczności lokalnej; 

 przyznawane tytułu Przyjaciela Szkoły osobom stale z nami współpracującym; 

 dbałość o otoczenie i budynek szkoły, 

 prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i FB; 



 

 tworzenie materiałów promocyjnych: papier firmowy, wizytówki, banery, 

foldery, drobne upominki); 

 stosowanie jednolitego stroju uczniowskiego i symboli szkolnych ( mundury 

szkolne, koszulki z logo szkoły, stroje reprezentacji, flagi, banery itd.); 

 eksponowanie sukcesów uczniów i nauczycieli , współpraca z lokalnymi 

mediami. 

 

VIII. Ewaluacja 

 

 

Koncepcja nakreśla główne kierunki rozwoju szkoły na lata 2018 – 2021. 

Nauczyciele są zobowiązani do uwzględnienia wskazanych kierunków  

w planowaniu pracy dydaktyczno – wychowawczej, w planach awansu 

zawodowego, planie ewaluacji szkoły. 

 Stopień realizacji koncepcji będzie określany na podstawie ankiet 

wypełnianych przez nauczycieli po zakończeniu roku kalendarzowego,  

a następnie, po trzech latach oceniony przez zespół ewaluacyjny. 

 

Koncepcja Pracy Szkoły będzie podlegała ewaluacji i modyfikacji w zależności od 
potrzeb. 
 
 
 
 
Opracowali: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu 
 
Dokument został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 
…………. z dnia ………………………………… 
 

 

 

 

 

 



 

 


