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Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 1                                                                            

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi                                                                               

im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku  

 

 

 

 

 

                                              „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, 
                                  Nie osiąga żadnego” 

                                                                           Anatol France 

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:  

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 
z 2017r., poz.59,949) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół (Dz. U. 
z 2016r. poz. 895)  

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r.poz.1658) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagań 
wobec szkół i placówek (Dz.U.z 2017r. poz.1611) 

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Konwencja o Prawach 
Dziecka 

5. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Sportowymi im. T. Kościuszki  w Lidzbarku 

6. Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. T. Kościuszki 
w Lidzbarku 
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ROZDZIAŁ I 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 
 

1. Dane ogólne szkoły 

 Od 1 września 2017 roku pełna nazwa naszej szkoły to - Szkoła Podstawowa nr 1 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku.  Mieści 
się przy ul. Działdowskiej 13. Uczęszczają do niej uczniowie z Lidzbarka i okolicznych wsi: 
Bełku, Ciborza, Jamielnika, Jelenia, Klonowa, Miłostajek, Piaseczna, Podciborza i Sarniej 
Góry. Zajęcia klas I-III odbywają się w dwóch budynkach, przy ul. Działdowskiej 13              
i ul. Nowej 10. Klasy IV-VII w całości mieszczą się w budynku szkoły przy                           
ul. Działdowskiej. W bieżącym roku szkolnym są  24 oddziały – 11 w klasach I-III i 13                  
w klasach IV-VII.  Uczęszcza do niej razem 510 uczniów. W następnych latach w wyniku 
reformy oświaty ilość oddziałów na poszczególnych poziomach zmniejszy się.  

2. Historia szkoły 

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku  pochodzi z 1875 roku. Jest 
ona najstarszą placówką oświatową funkcjonującą w mieście. Warto dodać, że zawsze była 
związana z losami Lidzbarka i wspólnie z miastem przechodziła różne koleje losu. Jej mury 
opuściło wiele pokoleń Lidzbarzaków - zarówno w okresie niewoli narodowej, jak i w wolnej 
Polsce. Od 1878r. w placówce rozpoczęto prowadzenie ,,Kroniki szkolnej”, która zawiera 
doniosłe wydarzenia z życia szkoły i miasta na przestrzeni dziejów. 

 W okresie niemieckim 1875 - 1920 pomimo prób zgermanizowania ludności Polacy 
tworzyli dość zwartą grupę narodowościową pamiętającą o swojej historii i tradycji. 
Większość nauczycieli była jednak narodowości niemieckiej. W 1907r. w lidzbarskiej szkole 
doszło do strajku w obronie języka polskiego. W 1914r. w placówce kształciło się 587 
uczniów, w tym 429 katolików, 152 ewangelików i 6 Żydów.    W tym czasie rektorami byli 
Niemcy: A. Engel, Wons, Rebitzki, R. Arndt, W. Wall, E. Wulff, i H. Karnop. 

 18 stycznia 1920 roku Lidzbark powrócił w granice II Rzeczpospolitej. Podczas 
powitania wojsk polskich udział wzięli uczniowie szkoły, nauczyciele oraz kierownik 
Franciszek Krykant. Wkrótce niemiecką nazwę szkoły zmieniono na Publiczną Szkołę 
Powszechną. W okresie międzywojennym (1920 – 1939) w placówce kształciło się kilkuset 
uczniów rocznie - narodowości polskiej, niemieckiej i żydowskiej. W 1939r. do szkoły 
chodziło aż 819 uczniów. W szkole zadbano o patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży. 
Organizowano apele z okazji ważnych świąt narodowych i lokalnych np. z okazji Konstytucji 
3 Maja, odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada, czy z okazji imienin 
Prezydenta RP. W okresie międzywojennym nauczycielami byli Polacy, którzy kształcili 
swych wychowanków w duchu tolerancji i praw dla uczniów mniejszości narodowych. 
Wówczas kierownikami szkoły byli: Franciszek Krykant, Jan Zakrzewski, Józef Tyczyński, 
Józef Klajsek i Józef Golubski. 
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 We wrześniu 1939 roku Lidzbark zajęli hitlerowcy, którzy zamknęli polską szkołę 
i aresztowali nauczycieli. Wielu z nich poniosło męczeńską śmierć. Zginęli m. in. dyrektor 
J. Golubski, J. Klajsek, W. Śpiewak. Wielu nauczycieli zostało skierowanych do obozów 
koncentracyjnych i na roboty przymusowe. Tymczasem uczniowie musieli uczęszczać 
do szkoły, w której uczono języka niemieckiego. Wówczas pedagogami byli Niemcy, których 
sprowadzono do Lidzbarka z terenów Rzeszy. Na szczęście rządy hitlerowców dobiegły 
końca w styczniu 1945 roku. 

 Po wypędzeniu hitlerowców,19 marca 1945 roku nastąpiło otwarcie szkoły 
uroczystym nabożeństwem w kościele św. Wojciecha. Rozpoczynał się nowy etap w dziejach 
Lidzbarka i szkoły - okres powojenny. Jednak już wkrótce placówka kształciła i wychowywała 
uczniów w duchu nowego ustroju. W 1977r. szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki.                
W okresie Polski Ludowej  funkcje dyrektorów pełnili: Leon Milewski, Zygmunt Majewski, 
Jan Przybysz, Urszula Dudówna, Józef Miłocki, Walenty Wilczewski, Marian Ścisiński, Józef 
Mastalerz, Czesław Sieczkowski.  

 W 1989r. doszło do zmian ustrojowych w Polsce. Nastąpiły czasy wolności 
i demokracji. Przed placówką lidzbarską stanęły nowe zadania i wyzwania. Nowym 
dyrektorem szkoły został Henryk Zomkowski, który pełnił tę funkcję w latach 1991 – 2005. 
W 2002r.w szkole zorganizowano uroczystości z okazji 25 – lecia nadania jej imienia 
bohatera narodowego T. Kościuszki. Od 1.09. 2005 r. funkcję dyrektora pełni Beata 
Piątkowska. W placówce odbywają się liczne apele i uroczystości o charakterze lokalnym, 
okolicznościowym i państwowym. Szkoła chętnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym 
i odgrywa w nim doniosłą rolę. Uczniowie lidzbarskiej podstawówki zdobyli wiele cennych 
nagród i mogą poszczycić się sporymi osiągnięciami w różnych dziedzinach. 

 Pod rządami pani dyrektor B. Piątkowskiej szkoła uzyskała wiele nagród,              
m. in .ogólnopolski certyfikat „Szkoła z klasą” oraz dwukrotnie wojewódzki ,,Szkoła 
przyjazna środowisku”. W ostatnim czasie zmieniła się też estetyka wizerunku budynku 
szkolnego oraz sali gimnastycznej. Związane to było z remontem przeprowadzonym 
w 2013 r. W roku szkolnym 2015/16 w placówce powstała klasa sportowa 
i międzyoddziałowa klasa języka angielskiego. Doniosłe wydarzenie miało miejsce  w dniu 
2 czerwca 2017 r. Wówczas to obchodzono 40 – lecie nadania szkole imienia Tadeusza 
Kościuszki. Z tej okazji odbył się uroczysty apel z udziałem wielu zaproszonych gości, 
a także ukazała się książka ,,Historia Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki           
w Lidzbarku”. W wyniku reformy oświaty, od 1 września 2017r. szkoła przekształcona 
została w placówkę ośmioklasową. Obecnie szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 1 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. 
Dyrektorem szkoły jest Beata Piątkowska, a funkcje wicedyrektorów pełnią Maria Tonkowicz 
i Wojciech Nowiński.  

3. Kadra szkoły  

 Kadra pedagogiczna naszej szkoły to ludzie kompetentni i posiadający doświadczenie 
w pracy dydaktyczno- wychowawcze. Na 52 nauczycieli aż 41 posiada stopień nauczyciela 
dyplomowanego, 4 stopień nauczyciela mianowanego, 6 nauczyciela kontraktowego 



6 

 

i 1 nauczyciela stażysty.  Nauczyciele odczuwają potrzebę kształcenia ustawicznego 
i doskonalą własny warsztat pracy. Aktywnie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych 
formach doskonalenia zawodowego. Dobór kierunków doskonalenia kadry jest dostosowany 
do bieżących potrzeb placówki. Szkoła kładzie nacisk na wykorzystanie zdobywanej wiedzy 
i umiejętności  do podnoszenia efektywności nauczania. Placówka zatrudnia specjalistów 
tj. logopedę szkolnego i pedagoga.  Wielu nauczycieli posiada co najmniej dwa kierunki 
studiów. Nauczyciele realizują różne projekty i programy edukacyjne 

4. Baza szkoły 

 Budynek szkoły usytuowany jest między trzema ulicami :Jeleńską, Działdowską 
i Piaski. Znajduje się w nim 19 sal lekcyjnych, w tym: trzy pracownie polonistyczne, dwie 
matematyczne, dwie językowe, dwie komputerowe, pracownia historyczno- techniczna, 
katechetyczno-plastyczna, muzyczno-plastyczna, języka angielskiego, chemiczno-
biologiczno-fizyczno-georaficzno-przyrodnicza.i pięć sal lekcyjnych do edukacji 
wczesnoszkolnej.  W dwóch pracowniach matematycznej i językowej  zamontowane są 
tablice multimedialne. Dodatkowo szkoła posiada: gabinet pedagoga, pełnowymiarową salę 
sportową, dwie świetlice, stołówką z zapleczem kuchennym, gabinetem pielęgniarki 
medycyny szkolnej i pokój kontaktów z rodzicami. Dysponujemy nowocześnie wyposażonym 
gabinetem logopedy i  bogatym księgozbiorem w bibliotece  szkolnej. Korzystamy z boiska 
sportowego „ORLIK”.  

 Budynek przy ulicy Działdowskiej13 i jego otoczenie  są dodatkowo nadzorowane 
za pomocą monitoringu wizyjnego.  

 W związku z reformą oświatową  przywracającą ośmioklasową szkołę podstawową 
do końca roku szkolnego 2017/2018 trzy klasy trzecie i  do końca roku szkolnego 2018/2019 
jedna klasa druga mieścić się będą  w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów  w Lidzbarku. 

ROZDZIAŁ II 

CELE SZKOŁY 
 

1. Celem edukacji  w Szkole Podstawowej  nr1 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku jest wszechstronny rozwój 
ucznia. 

 Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie 
nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie 
uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. Uczniowie stopniowo 
wprowadzani są w świat wiedzy, wdrażani do samodzielności, wspierani w podejmowaniu 
decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowani do aktywnego udziału w życiu 
społecznym. 
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2. Edukacja w Szkole Podstawowej  nr1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 
im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku wspomagając rozwój ucznia jako osoby 
ma na celu: 

 zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym  
i bezpiecznym środowisku, 

 nabywanie umiejętności organizowania, oceniania i planowania własnej nauki, 
 nabywanie  kompetencji wymaganych w nowoczesnym społeczeństwie zgodnie 

z nową podstawą programową, 
 rozbudzanie indywidualnych zainteresowań i rozwijanie talentów, 
 przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywanie wyboru 

i hierarchizacji wartości, 
 wprowadzanie w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, właściwych metod 

i rozwijanie zdolności dostrzegania związków i zależności przyczynowo-
skutkowych w celu lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

 osiąganie dobrego wyniku na sprawdzianach zewnętrznych, 
 kształtowanie postawy dążenia na drodze rzetelnej nauki do osiągania celów 

życiowych, 
 uczenie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,  rozwiązywania 

problemów w sposób twórczy, współdziałania w zespole, budowania więzi 
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,  

 wzbogacanie kalendarza imprez i uroczystości o nowe nieszablonowe uroczystości. 

3. Cele roczne określają dokumenty 

 plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, 
 plan pracy  pedagoga, 
 plan pracy  logopedy szkolnego, 
 plan pracy  świetlicy szkolnej, 
 plany pracy zespołów samokształceniowych, 
 kalendarz szkolnych imprez i uroczystości, 
 plan wycieczek i wyjazdów szkolnych, 
 terminarz  turniejów i zawodów sportowych, 
 harmonogram konkursów, 
 terminarz posiedzeń rad pedagogicznych i rad szkoleniowych, 
 współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem 

ROZDZIAŁIII 

MISJA SZKOŁY 

 

 Każdego dnia wspólnie we wszystkich działaniach pracujemy na sukces naszych 
uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej 
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szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, 
przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju 
każdego ucznia. Kierujemy się wartościami oraz poszanowaniem godności człowieka zgodnie 
z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności. 

ROZDZIAŁIV 

WIZJA SZKOŁY 
 

 Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując 
i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem 
na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim 
zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest 
zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu 
o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego 
i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, 
uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, 
prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.  

ROZDZIAŁ V 

MODEL ABSOLWENTA 
 

 Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 
im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się 
w otaczającym go świecie oraz: 

 Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym 
otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych 
ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie 
uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym 
szczeblu edukacji. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój 
czas oraz które stara się rozwijać. 

 Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie 
(choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku. 
Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia i rozważając 
poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się 
korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę 
zinnymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. 
Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich 
realizacji. 
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Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje 
wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się 
z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka 
rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba – 
zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. 
Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych 
źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się 
do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności. 

Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega 
złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe. 
Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi. 

Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić 
ich przydatność do określonego celu. 

Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje 
zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje 
zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną. 

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący 
w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje. 

Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. 
W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go. 

Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje 
zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi. 

ROZDZIAŁ VI  

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 
 

1. Kształcenie 

1) Zapewnianie każdemu uczniowi edukacji na właściwym poziomie poprzez pełną 
realizację podstawy programowej, dostosowanie programów nauczania do 
możliwości potrzeb uczniów oraz  stosowanie nowatorskich  metod i form pracy  
w tym ocenianie kształtujące. 

2) Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów. 
3) Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na podstawie wewnętrznych 

i zewnętrznych sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań 
przyczyniających się do efektywności  nauczania/uczenia się. 

4) Analizowanie różnymi metodami wyników badań oraz formułowanie i wdrażanie 
otrzymanych wniosków, 
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5) Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania 
uczniów  zgodnie z ich potrzebami, 

6) Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych 
i tematycznych, 

7) Zapoznanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły, 
8) Wdrażanie dzieci i młodzieży do samorządności poprzez działania małego 

i dużego samorządu uczniowskiego. 
9) Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki 

poprzez wystawy, szkolną gazetkę, stronę internetową szkoły, apele i uroczystości 
szkolne z udziałem rodziców i zaproszonych gości, zebrania z rodzicami, 

10) Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę 
 nauczycieli w zespołach zadaniowych i przedmiotowych, 

11) Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych - innowacje 
pedagogiczne, eksperymenty, programy autorskie, 

12) Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych poprzez  indywidualizację procesu nauczania podczas pracy 
lekcyjnej, 

13) Tworzenie klas sportowych, klas o rozszerzonym wymiarze godzin z języka 
angielskiego oraz klas dwujęzycznych, 

14) Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej  na terenie szkoły - praca 
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

15) Dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb uczniów. Utworzenie "pokoju 
terapeutycznego " dla uczniów oraz "pokoju kontaktów z rodzicami" 

 

2. Wychowanie, profilaktyka i opieka 

1) Diagnozowanie  sytuacji, potrzeb wychowawczych i środowiskowych 
społeczności szkolnej, 

2) Organizowanie i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej 
i logopedycznej uczniom, rodzicom i nauczycielom, 

3) Realizowanie działań wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego 
szkoły,  

4) Organizowanie konkursów szkolnych, gminnych i powiatowych,  
5) Rozwijanie  współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami i zakładami 

pracy, 
6) Organizowanie czasu wolnego uczniom (świetlica, koła zainteresowań, 

wycieczki, wypoczynek letni i zimowy, zawody sportowe, wyjścia edukacyjne, 
imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym). Realizacja wewnętrznych 
projektów "Wieczór bajek" dla klas I-III oraz "Noc gier" dla klas IV-VIII 

7) Realizowanie zewnętrznych programów o charakterze wychowawczo- 
profilaktycznym  „Bezpieczna Szkoła”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, 

8) Organizowanie projektów, akcji i konkursów o tematyce zdrowotnej 
i proekologicznej, 

9) Rozwijanie idei wolontariatu  oraz działań charytatywnych w szkole, 
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10) Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego. Uroczystości szkolne: 
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie na ucznia, apele 
(okolicznościowe, świąteczne, patriotyczne). Uczenie szacunku wobec symboli 
państwowych  i religijnych, 

3. Organizacja  i  zarządzanie  szkołą  

1) Dbanie o współpracę i atmosferę w szkole tj. o właściwe relacje między 
pracownikami, nauczycielami i uczniami, nauczycielami i rodzicami. 

2) Promowanie nauczycieli wdrażających  w swojej  pracy  innowacje pedagogiczne 
oraz nowatorskie metody pracy. 

3) Dbanie o dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie rozwoju warsztatu 
pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu: 

4) Praca z uczniem zdolnym. 
5) Praca z uczniem z trudnościami edukacyjnymi. 
6) Bezpieczeństwo w szkole. 
7) Wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, e-podręczników, tablic 

interaktywnych i technologii informatycznych w codziennej pracy nauczyciela. 
8) Przeciwdziałanie stresowi w pracy nauczyciela. 
9) Budowa sali gimnastycznej oraz dodatkowych sal lekcyjnych dla klas I-III 
10) Stworzenie nowego parkingu przy szkole celem zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów 
11) Pozyskiwanie środków finansowych na dalszą modernizację bazy szkoły i jej 

otoczenia celem poprawy wizerunku zewnętrznego szkoły 
12) Dbanie o stan techniczny obiektów szkolnych 
13) Doposażenie pracowni przedmiotowych/językowych w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne  
14) Zakup sprzętu audiowizualnego, komputerów i wyposażenia sal, uzupełnianie 

księgozbioru biblioteki szkolnej w lektury zgodne z nową podstawą programową. 
15) Tworzenie biblioteki fonicznej. 
16) Utworzenie placu zabaw dla dzieci klas I-III  
17) Aranżowanie  pomieszczeń sal lekcyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się 

i organizacji czasu wolnego. 
18) Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku szkoły. 
19) Kontynuacja zakupu indywidualnych szafek dla uczniów klas IV-VIII 

 

4. Współpraca  z  rodzicami  

1) Włączanie rodziców do współpracy w zakresie pomocy w różnych dziedzinach 
życia szkoły i w tworzeniu dokumentacji szkolnej i klasowej 

2) Wspieranie ze środków Rady Rodziców inicjatyw uczniów, dyrektora, nauczycieli, 
3) Współtworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły. 
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4) Badanie opinii rodziców nt. „Satysfakcji z przebiegu realizacji procesu nauczania, 
wychowania i bezpieczeństwa ich dzieci”, „Postrzeganie szkoły w środowisku 
lokalnym” 

5) Szkolenie rodziców w ramach spotkań z rodzicami (e-szkolenia) 
6) Organizowanie pogadanek i warsztatów dla rodziców. 
7) Organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli (integracja 

wewnątrzszkolna i wewnątrz klasowa). 
8) Zorganizowanie pomocy rodzicom dzieci z zachowaniami agresywnymi 

 

5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym  

1) Aktualizacja strony internetowej szkoły  
2) Wspieranie inicjatyw uczniowskich – gazetka szkolna, foldery, gadżety 

okolicznościowe 
3) Współpraca z lokalnymi instytucjami, firmami i organizacjami 
4) Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem doradztwa zawodowego w szkole – 

współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi, zakładami pracy, urzędem pracy 
5) Informowanie  społeczności  lokalnej  o  działaniach szkoły (materiały do biuletynu 

lokalnego) 
6) Promowanie osiągnięć szkoły – sukcesy uczniów, nauczycieli (Galeria: „Laureaci     

i finaliści konkursów przedmiotowych”) 
7) Organizacja przedsięwzięć, imprez, happeningi, apeli, uroczystości dla lokalnej 

społeczności  

ROZDZIAŁ VII 

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY 
 

 Realizacja koncepcji pracy szkoły jest możliwa jedynie przy zrozumieniu i ścisłej 
współpracy osób  zainteresowanych i pragnących działać  na rzecz szkoły tj. rodziców, 
wychowawców, nauczycieli, dyrekcji a przede. wszystkim samych uczniów 

 Koncepcja pracy szkoły będzie podlegała monitorowaniu przez cały okres realizacji, 
a pozyskiwane informacje stanowić będą podstawę do jej ewaluacji. 

 

Ewaluacja będzie prowadzona na dwóch poziomach: 

1. Ewaluacja wewnętrzna  prowadzona w każdym roku szkolnym. Ocena efektów 
podjętych działań i wprowadzenie ewentualnych zmian w następnym roku szkolnym 

2. Ewaluacja końcowa, podsumowująca osiągnięte wyniki - przeprowadzona 
na zakończenie realizacji koncepcji pracy szkoły. 
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 Wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji 
koncepcji pracy szkoły na kolejne lata. 

 Koncepcja pracy szkoły podlega modyfikacji, a jej podstawę stanowić będą 
zdiagnozowane potrzeby uczniów, środowiska lokalnego oraz zmiany w prawie  oświatowym 
i wewnątrzszkolnym. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

UWAGI KOŃCOWE 
 

Koncepcję pracy szkoły opracowali:  

                                                   przewodnicząca zespołu-         wicedyrektor Maria Tonkowicz   

 
                                                  członkowie :                                                        Ireneusz Dzida 

Michał Dzimira 

Katarzyna Jeziółkowska 

Anna Kostrubała 

Samorząd Uczniowski 

Rada Rodziców 

Koncepcja Pracy Szkoły została przyjęta na zebraniu Rady Pedagogicznej  
w dniu 20 grudnia 2017 r  
 
 
                                                                            Zatwierdził:.................................................... 

                                                                                                      pieczątka, podpis dyrektora 

 

  


