
 KONCEPCJA PRACY 

 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO  

 

W KLIMONTOWIE 

 

NA LATA SZKOLNE 2016-2021 

 



Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:  

 

 Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  z późn. zm. ), 

 Ustawę z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - tekst jednolity (Dz. U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., 

 poz. 1270), 

 Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977), 

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

 Statut Szkoły, 

 Szkolny Program Wychowawczy, 

 Szkolny Program Profilaktyki, 

 Wnioski z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. 

 

 



WIZJA SZKOŁY 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju w bezpiecznych, 

przyjaznych warunkach. 

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności 

ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć z kulturą i tradycją narodu polskiego. Wychowujemy ucznia 

świadomego                                    

  i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we 

współczesnym świecie troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. 

Kadrę szkoły tworzy zespół wykwalifikowanych i kompetentnych nauczycieli, stosujących metody i formy 

pracy dostosowane do możliwości uczniów, otwartych na potrzeby i oczekiwania dzieci i ich rodziców. 

Nasza placówka posiada dwie pracownie komputerowe, bibliotekę, boisko szkolne, salę gimnastyczną, 

stołówkę, świetlicę 

 i plac zabaw. Szkoła gromadzi nowoczesne pomoce dydaktyczne. Szkoła współpracuje z rodzicami                                

 i środowiskiem lokalnym. 

 

Szkoła posiada „Certyfikat szkoły promującej zdrowie”. 



MISJA SZKOŁY 

 

„Uczymy się w przyjaznej szkole, 

by wiedzieć, 

działać, być i wspólnie żyć” 
 



Realizując misję naszej szkoły chcemy ukształtować wychowanka, który: 

- posiada umiejętność współżycia społecznego; jest odpowiedzialny, kulturalny, tolerancyjny, 

samokrytyczny, panuje nad emocjami, dokonuje obiektywnych osądów, 

- ma ukształtowane postawy proekologiczne, prozdrowotne, prorodzinne, jest wrażliwy, potrafi dokonywać 

obserwacji, świadomie dba o swoje zdrowie, 

- swobodnie porusza się w świecie medialnym, umie poszukiwać informacji, potrafi wykorzystać poznaną 

wiedzę, 

- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, zna dorobek kultury – szczególnie własnego regionu, 

- posiada wiedzę zawartą w podstawach programowych, umie osiągnąć cele, rozpoznaje swoje uzdolnienia, 

jest twórczy, pracowity, rzetelny i wytrwały, 

- posiada umiejętności komunikacji w jednym języku zachodnim, 

- sprawnie posługuje się komputerem w zakresie podstawowych tekstów, sposobów zdobywania  

i wykorzystywania informacji oraz własnego uczenia się.  

 



 

Aby osiągnąć powyższe cele będziemy stwarzać miłą atmosferę, systematycznie podnosić swoje 

kwalifikacje, dostosowywać wymagania do potrzeb i możliwości uczniów. 

 

Koncepcja pracy szkoły jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w dokumentach szkolnych, 

aktualizowanych, opartych na odpowiednich podstawach prawnych, takich jak: 

-        Statut Szkoły, 

-        Program Profilaktyki, 

-        Program Wychowawczy, 

-        Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

-        Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 

 

 

 



PRIORYTETY SZKOŁY: 
 

 Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem poczucia tożsamości narodowej. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom w szkole i na zajęciach pozaszkolnych. 

 Pełna realizacja podstawy programowej - dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki. 

 Stała praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Objęcie szczególnie opieką 6-latków w celu pełnej adaptacji w szkole. 

 Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów. 

 Doskonalenie systemu wychowawczego. 

 Doskonalenie jakości pracy Rady Pedagogicznej. 

 Kreowanie zdrowego stylu życia oraz promocja zdrowia. 

 Uczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej. 

 Współpraca z rodzicami. 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 Współpraca szkoły z różnymi instytucjami  w dziedzinie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. 



 

MODEL ABSOLWENTA 

 
 

Absolwenci naszej szkoły: 

-        są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia, 

-        umieją się uczyć i rozumieją potrzebę uczenia się, 

-        umieją korzystać z różnych źródeł informacji, 

-        znają swoje mocne i słabe strony, 

-        znają podstawowe normy współżycia społecznego, 

-        umieją nawiązywać pozytywne relacje z innymi osobami, 

-        umieją współpracować z innymi osobami, 

-        dbają o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

-        dbają o środowisko naturalne, 

-        są dumni ze swojego pochodzenia. 

 



PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO W KLIMONTOWIE 

NA LATA 2016 – 2021 
 

I. Baza szkoły 
 

Cel: 

Wyposażenie szkoły w przedmioty i pomoce niezbędne do realizacji jej zadań statutowych. 
 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Uzupełnienie wyposażenia sal lekcyjnych w meble Dyrekcja szkoły Sukcesywnie przez 

cały okres 

2. Doposażenie sal w pomoce naukowe: 

- wyposażenie sal dla uczniów kl.1-3  w projektory, 

- zakup tablicy multimedialnej 

- zakup pomocy dla uczniów z orzeczeniami do zajęć rewalidacyjnych 

- pomoce do zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej 

- wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o nowe pozycje, lektury, materiały 

dydaktyczne dla nauczycieli 

- realizacja rządowego programu „Książki naszych marzeń” 

Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 

Sukcesywnie przez 

cały okres 



- pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej 

3. Modyfikacja i unowocześnienie bazy komputerowej szkoły: 

- dostęp do Internetu, wyposażenie dwóch sal w ramach projektu „Dostęp do 

Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” 

Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 

informatyki 

Sukcesywnie przez 

cały okres 

4. Modernizacja bazy szkoły : 

- dostosowanie sali lekcyjnej, mebli oraz łazienki do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej 

- doposażenie świetlicy i stołówki szkolnej 

- remont sali gimnastycznej              

/ zapewnienie warunków BHP/ 

- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią,  

- piłkochwyty,  

- przejścia dla pieszych, 

- plac zabaw dla dzieci,  

- skocznia z rozbieżnią ze sztucznej nawierzchni 

- wyposażenie gabinetu pielęgniarki 

- monitoring na korytarzach 

- bezpieczne drzwi wejściowe 

Dyrekcja szkoły 2016 -2021 

5. Dbałość o estetykę szkoły Wszyscy 

pracownicy szkoły 

Systematycznie 

przez cały okres 

6. Troska o otoczenie szkoły pod kątem: 

 Bezpieczeństwa 

 Funkcjonalności 

 Atrakcyjności 

Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele, 

pracownicy obsługi 

Systematycznie 

przez cały okres 



 

II. Zarządzanie i organizacja pracy szkoły 
 

Cel: 

 Sprawne funkcjonowanie szkoły. 
 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający 

uczeniu się, z uwzględnieniem zaleceń 

podstawy programowej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły. 

 

Dyrekcja szkoły, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

2016-2021 

2. Sprawne funkcjonowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego Dyrekcja szkoły  

2016-2021 

 

3. Sprawne działanie zespołów zadaniowych Liderzy i 

członkowie 

zespołów 

 

2016-2021 

4. Angażowanie się Rady Rodziców w planowanie pracy szkoły Dyrektor szkoły, 

przewodniczący 

Rady Rodziców 

 

2016-2021 

5. Angażowanie rodziców w pracę na rzecz klasy i szkoły Wychowawcy klas, 

dyrektor szkoły 

 

2016-2021 

 



III. Kadra 
 

Cel: 

Profesjonalnie przygotowana kadra do realizacji zadań statutowych szkoły. 
 

Zadanie Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Opracowanie i wdrożenie  planu doskonalenia zawodowego RP ze 

szczególnym uwzględnieniem zmian podstawy programowej 

Dyrekcja szkoły,  

 

Lider WDN 

Do 15 września 

każdego roku 

szkolnego 

2. Systematyczne doskonalenie RP w ramach WDN dla osiągnięcia wysokich 

kompetencji merytorycznych. Podejmowanie nowatorstwa i innowacji 

pedagogicznych 

Dyrektor szkoły, 

Lider WDN, 

nauczyciele 

Zgodnie z planem 

doskonalenia przez 

cały okres 

3.Realizacja ścieżek awansu zawodowego Dyrektor szkoły Zgodnie z 

potrzebami  

4. Zatrudnienie pedagoga, psychologa          i logopedy – podjęcie uchwały Rady 

gminy na wniosek dyrektora szkoły 

Dyrektor Do końca 2017 r. 

5. Doskonalenie w zakresie komunikacji pozwalające odnosić sukcesy                           

w porozumiewaniu się na płaszczyźnie: n-l- rodzic, n-l- uczeń, 

Dyrektor, lider 

Zespołu 

Wychowawczego, 

wszyscy pracownicy 

Rok szkolny 

2016/17 

6. Rozwijanie kompetencji wychowawczych 

- opracowanie zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

- porady i konsultacje dla rodziców i uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele 

Do końca 2016 r. 

Systematycznie 

przez cały czas 



IV. Kształcenie 
 

Cel: 

Wszechstronny rozwój dzieci, przygotowujący do kolejnego etapu edukacyjnego z 

uwzględnieniem możliwości ucznia i jego zainteresowań. 
 

Zadanie Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Realizacja nowej podstawy programowej, zgodnie z zaplanowaną ilością 

godzin na poszczególne przedmioty wskazaną w Rozporządzeniu MEN 

Dyrekcja szkoły, 

wszyscy 

nauczyciele 

Systematycznie 

przez cały czas 

2. Diagnoza wstępna uczniów rozpoczynających naukę na kolejnych etapach 

edukacyjnych 

Wychowawcy, n-le 

przedmiotów 

Wrzesień każdego 

roku szkolnego 

3. Motywowanie uczniów do pracy na miarę ich możliwości - dostosowanie 

metod i form pracy  

Wychowawcy, n-le 

przedmiotów 

Systematycznie 

przez cały okres 

4. Rozwijanie kompetencji informatycznych: 

- nauka programowania 

Dyrektor i 

nauczyciele 

informatyki 

Systematycznie 

przez cały okres 

5. Objęcie szczególną opieką uczniów z trudnościami dydaktycznymi Dyrektor, n-le 

wspomagający, n-le  

W każdym roku 

szkolnym 

6. Stworzenie warunków rozwoju dla ucznia zdolnego Dyrekcja szkoły, n-

le przedmiotów 

W każdym roku 

szkolnym 

7. Uaktualnianie i realizacja WSO i PSO ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń 

PPP 

Nauczyciele  Systematycznie 

przez cały okres 



8. Systematyczne badanie efektów kształcenia: 

- przeprowadzenie testów badających poziom wiedzy  i umiejętności uczniów 

- opracowanie programów naprawczych (w razie takiej potrzeby), realizacja i 

ewaluacja 

Dyrekcja szkoły, 

 n-le przedmiotów, 

głównie: I etapu 

edukacyjnego  

i nauczycieli 

j. polskiego, 

matematyki, 

przyrody 

Do czerwca 

każdego roku 

9. Opracowanie rocznych planów pracy  

z uwzględnieniem wniosków  

z prowadzonych badań 

Liderzy zespołów Sierpień, wrzesień 

każdego roku 

10. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów: 

- dostosowanie oferty zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej do 

potrzeb uczniów 

Dyrektor, 

nauczyciele 

 

W miarę potrzeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Opieka, wychowanie i profilaktyka 
 

Cel: 

Stworzenie bezpiecznych warunków do nauki i wypoczynku dzieci. 

Dążenie do osiągnięcia postaw uczniów wskazanych w modelu absolwenta. 
 

Zadanie Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego Dyrekcja szkoły, n-

le, pracownicy 

obsługi 

Na bieżąco 

2. Realizacja i modyfikacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego 

Szkoły 

- adaptacja dziecka w środowisku szkolnym,  

- opracowanie planów wychowawczych klas w oparciu o program wychowawczy                               

i profilaktyczny szkoły zgodne  

z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i rodziców, 

- wychowanie patriotyczne  

i obywatelskie, 

- promocja zdrowego stylu życia, 

- podniesienie świadomości uczniów  

w zakresie patologii i uzależnień, 

- przeciwdziałanie rozwojowi postaw agresywnych i przemocy w szkole, 

- zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

Zespół do 

aktualizacji 

dokumentacji 

szkolnej, 

wychowawcy klas 

Sierpień, wrzesień 

każdego roku 



- przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach występowania demoralizacji 

u ucznia, 

- współpraca z instytucjami wspomagającymi (sąd, straż pożarna, higienistka 

szkolna, kurator sądowy, Policja)– wypracowanie procedur współpracy, 

- Właściwa opieka dyżurujących nauczycieli i pracowników szkoły, 

- dożywianie uczniów, 

- współpraca z innymi szkołami,  

- kształcenie szacunku dla tradycji 

i obrzędowości, kultywowanie tradycji szkoły, 

- uczestniczenie w imprezach kulturalno–sportowych gminy i powiatu, 

- samorządność uczniowska krokiem do samorządności na kolejnym etapie 

edukacyjnym, 

- kształtowanie odpowiedzialności za własną edukację i przyszłość, 

- motywowanie uczniów do większego wysiłku intelektualnego i pracy             

nad sobą. 

- systematyczna diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów przez wychowawców  

i nauczycieli; 

- utrzymywanie współpracy z  PPP, OPS,        

- dostosowanie przez świetlicę szkolną   opieki  do  potrzeb i oczekiwań uczniów  

i rodziców, 

- ewaluacja podejmowanych działań 

3.Stworzenie właściwych warunków do adaptacji dzieci 6 i 7-letnich na terenie 

szkoły 

Dyrekcja szkoły, n-

le, wychowawcy  

Wrzesień 

4. Zapewnienie uczniom opieki poza lekcjami: Dyrekcja szkoły, Cały rok 



- udostępnianie bazy szkoły na prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, 

profilaktycznych  

i innych dla dzieci z terenu gminy 

wychowawcy 

świetlicy, n-le, 

opiekunowie i 

instruktorzy zajęć 

5. Zapewnienie uczniom opieki w czasie wakacji: 

- realizacja półkolonii 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

półkolonii 

Lipiec, sierpień 

każdego roku 

6. Sprawne udzielanie pomocy socjalnej uczniom z rodzin ubogich Dyrekcja szkoły, 

wychowawca 

Zgodnie z 

potrzebami 

7. Pedagogizacja rodziców:  

- warsztaty 

- referaty   

Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne w rozwiązywaniu problemów: 

- porady i konsultacje 

Członkowie Zespołu 

Wychowawczego, 

wychowawcy 

Zgodnie z 

potrzebami 

8. Wychowanie do wartości: 

- kształtowanie postaw patriotycznych 

- przybliżanie postaci patrona  

i promowanie jego wzorca osobowego. 

Wychowawcy, n-le 

historii 

W każdym roku 

szkolnym 

9. Szczególna troska o kulturę języka 

- promowanie czytelnictwa 

- udział w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych 

Wszyscy 

pracownicy 

Na bieżąco 

10. Przeciwdziałanie przejawom patologii. Zapobieganie agresji wśród uczniów. 

- współpraca z rodzicami  

Wszyscy 

nauczyciele 

Na bieżąco 



- realizacja programów przeciwdziałających agresji           

i uzależnieniom 

11. Realizowanie programów promujących zdrowie (certyfikat „ Szkoła 

promująca zdrowie”): 

- właściwe funkcjonowanie stołówki szkolnej  

- Realizacja programów: „ Szklanka mleka”, „ Warzywa i owoce w szkole” 

- propagowanie akcji „ Śniadanie daje moc” 

Dyrekcja szkoły, 

intendent stołówki, 

wychowawcy, n-le  

Na bieżąco 

12. Propagowanie działań ekologicznych i kształtowanie właściwych postaw 

i nawyków: 

- Święto Ziemi 

- akcja „Sprzątanie Świata” 

- konkursy o tematyce ekologicznej 

- realizacja programu edukacji antytytoniowej „ Czyste powietrze wokół nas” 

- udział w akcjach charytatywnych  

Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 

Na bieżąco 

13. Współpraca z Radą Rodziców: 

- opiniowanie dokumentów szkolnych 

- organizacja uroczystości szkolnych: zabawa choinkowa itp. 

 

Dyrektor, Rada 

Rodziców, 

nauczyciele 

Na bieżąco 

14. Współpraca ze środowiskiem: 

- GOK 

- Gminna Biblioteka  

- Stowarzyszenia  

– organizacje działające na rzecz oświaty  

Dyrektor, 

nauczyciele 

Według potrzeb 

15. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną: Dyrektor, Według potrzeb 



- wydawanie opinii i orzeczeń 

- konsultacje, porady 

wychowawcy, 

pracownicy PPP w 

Sandomierzu 

 

 

V. Promocja 
 

Cel: 

Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. 

Eksponowanie pracy szkoły. 
 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Systematyczne, bieżące prowadzenie strony internetowej Zespół ds. promocji Sukcesywnie przez 

cały okres 

2. Organizowanie imprez szkolnych  

/z udziałem zaproszonych gości/ 

Odpowiedzialni wg 

rocznego 

harmonogramu 

Sukcesywnie przez 

cały okres 

3. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz oświaty Dyrekcja szkoły, 

liderzy zespołów 

przedmiotowych i 

zadaniowych 

Sukcesywnie przez 

cały okres 

4. Prezentacja osiągnięć uczniowskich Dyrekcja szkoły, Systematycznie 



nauczyciele, 

opiekunowie 

samorządu 

przez cały okres 

5. Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych, przeglądach artystycznych, 

zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i 

ogólnopolskim, m.in.:  

- konkurs piosenki w j. angielskim: „Songowanie” 

- turniej „ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

świetlicy 

Systematycznie 

przez cały okres 

6. Organizacja konkursów szkolnych  

i międzyszkolnych 

Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawca 

świetlicy, 

bibliotekarz 

Systematycznie 

przez cały okres 

7. Opracowanie publikacji związanych ze szkołą Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 

Sukcesywnie przez 

cały okres 

 

Przyjęta przez Radę Pedagogiczną Koncepcja Pracy Szkoły została opracowana w oparciu o diagnozę sytuacji i potrzeb 

naszej placówki, uwzględnia oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz lokalnego środowiska. 

Ten dokument ma być podstawą funkcjonowania i rozwoju szkoły przez najbliższe 5 lat. Należy jednak na bieżąco 

monitorować, analizować i modyfikować przyjętą Koncepcję Pracy Szkoły. Szczegółowe zadania i sposoby realizacji będą 

uwzględniane w rocznych planach  pracy szkoły. 

Z Koncepcją Pracy Szkoły należy systematycznie zapoznawać całą społeczność szkolną. 



Sposoby informowania i uzyskiwania informacji zwrotnej: 

1) posiedzenia Rady Pedagogicznej 

2) zebrania z rodzicami 

3) spotkania z Radą Rodziców 

4) apele szkolne 

5) zajęcia lekcyjne (m.in. godziny wychowawcze) 

6) strona internetowa szkoły 

7) artykuły w prasie lokalnej 

8) indywidualne rozmowy 

9) ankiety, arkusze diagnostyczne, sprawozdania itp. 

 

 


