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                                             „Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć.” 
                                                                   Andrzej Sapkowski 

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:  

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017r., poz.59) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 

2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r., poz. 356)  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz.U. z 2021r., poz. 1618) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagań 

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

5. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Konwencja 

o Prawach Dziecka 

6. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

i Sportowymi im. T. Kościuszki  w Lidzbarku 

7. Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. T. Kościuszki 

w Lidzbarku 

8. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

(priorytety MEN i KO) 
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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, Jelenia, Wąpierska Klonowa, Miłostajek, Piaseczna, Podciborza i Sarniej 

Góry. Zajęcia klas I-VIII odbywają się w dwóch budynkach, przy ul. Działdowskiej 13.    

W bieżącym roku szkolnym jest 18 oddziałów – 6 w klasach I-III i 12  w klasach IV-VIII.  

Uczęszcza do niej razem 366 uczniów. W następnych latach w wyniku rejonizacji i   niżu 

demograficznego ilość oddziałów na poszczególnych poziomach zmniejszy się.  

2. Historia szkoły 

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku  pochodzi z 1875 roku 

i jest najstarszą placówką oświatową w mieście. Pierwotnie funkcjonowała jako Szkoła 

Miejska (Stadtschule). Początkowo była to szkoła 6 – klasowa, w której obowiązkiem 

nauczania objęto dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia– niezależnie od narodowości (dlatego 

uczęszczali do niej uczniowie  polscy, niemieccy i żydowscy). Od 1878 r. w szkole zaczęto 

prowadzić kronikę szkolną – dokument opisujący fakty z życia placówki oraz miasta, 

z którym losy szkoły od lat  są nieodzownie związane. Przez wiele lat mury „czerwonej 

szkoły” opuściło wiele pokoleń Lidzbarczan. 

 W okresie niemieckim (lata  1875 – 1920) podjęto wiele prób zgermanizowania 

ludności. W latach 1905 – 1907 w szkole zorganizowano kilka jednodniowych akcji 

strajkowych mających na celu wyrażenie niezadowolenia przez ludność polską z prowadzonej 

polityki niemieckiej. W 1914 r. w placówce kształciło się 587 uczniów, w tym 429 katolików, 

152 ewangelików i 6 Żydów. Rektorami byli wówczas Niemcy: A. Engel, Wons, Rebitzki, 

R. Arndt, W. Wall, E. Wulff, i H. Karnop. 18 stycznia 1920 r., gdy Lidzbark powrócił 

do Polski, szkoła wkroczyła w swój nowy etap – służenia wyzwolonej i niepodległej Drugiej 

Rzeczypospolitej, a uczniowie i nauczyciele wzięli udział w powitaniu  wojsk polskich. 

Wkrótce też niemiecką nazwę szkoły zmieniono na Publiczną Szkołę Powszechną. Do szkoły 

uczęszczało wtenczas 397 uczniów i tylko troje nauczycieli. W sierpniu 1920 r., kiedy 

do Lidzbarka wkroczyli bolszewicy, szkoła została na krótko zamknięta, lecz po odparciu 

inwazji ze wschodu, powróciła do swych zajęć.  

W okresie międzywojennym (lata 1920 – 1939) w placówce kształciło się kilkuset 

uczniów rocznie. W 1939 r. 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 tym czasie nauczycielami 
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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. 

 We wrześniu 1939 r., gdy Lidzbark zajęli hitlerowcy, zamknięto polską szkołę 

i aresztowano nauczycieli. Zginęli wówczas m. in. dyrektor J. Golubski, J. Klajsek, 

W. Śpiewak, a wielu nauczycieli zostało skierowanych do obozów koncentracyjnych 

i na roboty przymusowe. Uczniowie zmuszeni byli wtedy uczęszczać do szkoły, w której 

uczono języka niemieckiego, a pedagogami ponownie byli Niemcy sprowadzeni do Lidzbarka 

z terenów Rzeszy.  

 Po wypędzeniu hitlerowców, 19 marca 1945 .r, nastąpiło otwarcie szkoły 

z uroczystym nabożeństwem w kościele św. Wojciecha. Rozpoczął się wtedy nowy etap 

w dziejach Lidzbarka i szkoły. Od 1 września 1966 r. wprowadzono 8 - klasowy system 

nauczania. Z założeń władz oświatowych w latach 70- tych, szkoła miała przyjmować 2/3 

dzieci z miasta. Pozostałą część skierowano do utworzonej w 1965 r. SP nr 2. 4 czerwca 1977 

r. nastąpiła jedna z najważniejszych uroczystości w historii szkoły – nadanie jej imienia 

T. Kościuszki oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. 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 1989 r. doszło do zmian ustrojowych w Polsce, nastąpiły czasy wolności 

i demokracji. Przed placówką lidzbarską stanęły nowe zadania i wyzwania. Nowym 

dyrektorem został Henryk Zomkowski, który pełnił tę funkcję w latach 1991 – 2005. W 2002 

r. w szkole zorganizowano uroczystości z okazji 25 – lecia nadania jej imienia bohatera 

narodowego T. Kościuszki. Od 1 września 2005 r. funkcję dyrektora pełniła Beata 

Piątkowska. W roku szkolnym 2015/16 w placówce powstała klasa sportowa i 

międzyoddziałowa klasa języka angielskiego. W wyniku reformy oświaty od 1 września 2017 

r. szkoła przekształcona została w placówkę ośmioklasową i obecnie nosi nazwę: Szkoła 

Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w 

Lidzbarku.  W roku 2019 p. o. dyrektora został Wojciech Nowiński, a od sierpnia 2020 

funkcję p. o. dyrektora pełni Joanna Urbańska.  

Zgodnie z wieloletnią tradycją w placówce odbywają się liczne apele i uroczystości 

o charakterze lokalnym, okolicznościowym i państwowym. Szkoła chętnie współpracuje 

również ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie naszej szkoły z dużym zaangażowaniem 

uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych oraz gminnych, biorą udział w licznych 

konkursach i zawodach, w których  zdobywają cenne nagrody i doświadczenie. 

3. Kadra szkoły  

 Kadra pedagogiczna szkoły to w głównej mierze nauczyciele posiadający wieloletnie 

doświadczenie w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Obecnie, na zatrudnionych 

40 nauczycieli aż 34 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 stopień nauczyciela 

mianowanego, 3 nauczyciela kontraktowego. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje 
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kwalifikacje i ustawicznie doskonalą własny warsztat pracy, biorąc udział zarówno 

w wewnętrznych jak i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Doskonalenie kadry 

na bieżąco  dostosowane jest do potrzeb uczniów i placówki. W szkole zatrudnieni są  

specjaliści: logopeda szkolny oraz pedagog.  Wielu zatrudnionych nauczycieli posiada 

co najmniej dwa kierunki studiów. Nauczyciele chętnie realizują różne projekty i programy 

edukacyjne. 

4. Baza szkoły 

 Budynek szkoły usytuowany jest między trzema ulicami :Jeleńską, Działdowską 

i Piaski. Znajduje się w nim 20 sal lekcyjnych, w tym sześć sal lekcyjnych do edukacji 

wczesnoszkolnej i dwie pracownie informatyczne. W 14 salach lekcyjnych zamontowane są 

tablice multimedialne, pozostałe sale wyposażone są w projektory i telewizory. Dodatkowo 

szkoła posiada: gabinet pedagoga, gabinet logopedy, pełnowymiarową salę sportową, 

świetlicę oraz bibliotekę szkolną, stołówkę z zapleczem kuchennym, gabinet pielęgniarki 

medycyny szkolnej, pokój kontaktów z rodzicami, pokój terapeutyczny, dwa pokoje 

nauczycielskie, sekretariat z gabinetem dyrektora oraz gabinet wicedyrektorów. Prócz boiska 

szkolnego uczniowie korzystają także z boiska sportowego „ORLIK”. Budynek przy ulicy 

Działdowskiej13 i jego otoczenie  są nadzorowane za pomocą monitoringu wizyjnego.  

ROZDZIAŁ II 

CELE SZKOŁY 
 

1. Celem edukacji  w Szkole Podstawowej  nr1 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku nadal pozostaje wszechstronny 

rozwój ucznia. 

Naszym celem jest wszechstronne rozwijanie możliwości uczniów z uwzględnieniem 

ich indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań i możliwości. Poprzez indywidualizację 

procesu nauczania staramy się odkrywać potencjał każdego ucznia, wzmacniać jego poczucie 

własnej wartości. Ponadto kształcimy kompetencje kluczowe niezbędne do życia 

we współczesnym świecie, dbamy o rozwój w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 

 

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 osobowego ucznia, 

 zapewnienie przyjaznych i bezpiecznych warunków nauki i pracy, 

 wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, 

 kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego 

i dbałości o zdrowie, 
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 nabywanie  kompetencji kluczowych wymaganych w nowoczesnym społeczeństwie 

(zgodnie z obowiązującą podstawą programową), 

 wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia oraz 

pracy zawodowej , 

 rozwijanie w uczniu dociekliwości poznawczej, kreatywności i przedsiębiorczości, 

 wprowadzanie w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, właściwych metod 

i rozwijanie zdolności dostrzegania związków i zależności przyczynowo-skutkowych, 

 nabywanie umiejętności organizowania, oceniania i planowania własnej nauki, 

 poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich 

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

 rozbudzanie indywidualnych zainteresowań i rozwijanie talentów, 

 podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

 zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji 

kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, 

 kreowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz za środowisko 

naturalne, 

 uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, 

  przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie, w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

 przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości, 

 roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

 kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów, 

 uczenie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,  rozwiązywania 

problemów w sposób twórczy, współdziałania w zespole, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,  

 umiejętne współdziałanie i współtworzenie w szkole wspólnoty nauczycieli, uczniów 

i rodziców, 

 zapewnienie każdemu dziecku potrzebnej opieki, możliwości kształcenia, zabawy 

i wypoczynku oraz właściwego traktowania wobec prawa. 

3. Cele roczne określają dokumenty 

 plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, 

 kalendarz szkolnych imprez i uroczystości, 

 plan wycieczek i wyjazdów szkolnych, 

 plan działań wychowawczych, 

 terminarz posiedzeń rad pedagogicznych i rad szkoleniowych, 

 współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem. 
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ROZDZIAŁ III 

MISJA SZKOŁY 

Celem misji szkoły jest solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia 

w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Dążymy do tego, aby nasza 

placówka cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej 

pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy. Dbamy o wysoką jakość usług 

edukacyjnych, profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzymy mechanizmy stałej kontroli 

jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli. Pragniemy, aby nasi uczniowie 

czerpali radość z pobytu w szkole, a rodzice satysfakcję z rezultatów naszej współpracy. 

W naszej pracy kierujemy się wartościami oraz poszanowaniem godności człowieka 

zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności. 

ROZDZIAŁ IV 

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, ale także chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza 

szkoła dostosowana jest do zmian cywilizacyjnych i przygotowuje dzieci i młodzież 

do wyzwań, jakie stawia im dorosłość, jednakże pozostajemy mocno zakorzenieni w lokalnej 

i narodowej tradycji. Osiągamy wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, 

kształtujemy postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne. Stymulujemy wszechstronny 

rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziałamy patologiom społecznym, oferujemy uczniowi 

atrakcyjne metody nauki, rozwijamy jego zainteresowania oraz zachęcamy do przyjmowania 

aktywnych i twórczych postaw. Ponadto rozwijamy wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz 

angażujemy do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach 

wolontariatu. 

ROZDZIAŁ V 

MODEL ABSOLWENTA 
 

 Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 

im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku jest świadomym swojej kultury i tradycji Polakiem 

umiejącym żyć godnie we współczesnym i dynamicznym świecie. To optymista z nadzieją 

spoglądający w przyszłość, szanujący siebie i innych ludzi. Nauka jest dla niego oczywistym 

procesem w drodze do doskonalenia. Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym 
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szczeblu edukacji, ma określone cele, sprecyzowany krąg zainteresowań, które w miarę 

możliwości stara się rozwijać. 

Absolwent ten: 

 zna zasady funkcjonowania społeczeństwa opartego na poszanowaniu praw człowieka, 

 potrafi skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, 

 poprawnie posługuje się językiem ojczystym, 

 rozważnie i krytycznie korzysta z różnych źródeł informacji, 

 odpowiedzialnie i umiejętnie posługuje się TIK w procesie poszukiwania i korzystania 

z informacji, 

 potrafi samodzielnie i skutecznie uczyć się, 

 osiąga sukcesy na miarę własnych możliwości, 

 umiejętnie planuje i organizuje samodoskonalenie (naukę), 

 zna swoje zainteresowania i możliwości, 

 świadomie troszczy się o zdrowie własne i innych (właściwie planuje czas pracy 

i wypoczynku, aktywnie wypoczywa, zdrowo się odżywia, nie ulega nałogom, 

troszczy się o środowisko), 

 dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, 

 świadomie podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje, 

 skutecznie i  z poszanowaniem praw innych rozwiązuje problemy, 

 rozróżnia dobro od zła, 

 świadomie dokonuje samooceny (określa swoje mocne i słabe strony), 

 cieszy się z sukcesów i akceptuje porażki jako element doświadczenia sprzyjającego 

wyciąganiu wniosków, 

 docenia cudzą pracę i szanuje własność innych, 

 panuje nad emocjami, 

 radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, 

 świadomie przeciwdziała stresowi, 

 dba o estetykę i porządek wokół siebie, 

 troszczy się o schludny wygląd i higienę osobistą, 

 jest asertywny (potrafi zaprezentować swój punkt widzenia), 

 zapobiega konfliktom i właściwie reaguje na przejawy zła, 

 jest przygotowany do dalszej i świadomej edukacji, 

 jest patriotą świadomym swojej przynależności narodowej i kulturowej,  

 szanuje symbole narodowe, państwowe i religijne, 

 godnie reprezentuje szkołę, 

 jest uczciwy i empatyczny, 

 zachowuje się w sposób kulturalny wobec rówieśników i dorosłych, 

 bierze udział w akcjach charytatywnych, 

 bierze odpowiedzialność za własne czyny i słowa, 

 jest tolerancyjny i otwarty, 

 jest kreatywny i przedsiębiorczy, 
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 łatwo nawiązuje współpracę i chętnie współpracuje w parze/grupie, 

 przestrzega obowiązujących zasad,  

 jest punktualny i odpowiedzialny. 

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 i potrzeb uczniów oraz  stosowanie nowatorskich  metod (w tym 

aktywizujących) i form pracy -  w tym elementów oceniania kształtującego oraz 

innowacji pedagogicznych. 

2) Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów. 

3) Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na podstawie wewnętrznych 

i zewnętrznych sprawdzianów wiedzy i umiejętności. 

4)  Podejmowanie działań przyczyniających się do efektywności  nauczania/uczenia 

się. 

5) Analizowanie wyników badań edukacyjnych oraz formułowanie i wdrażanie 

otrzymanych wniosków. 

6) Diagnozowanie zainteresowań uczniów i tworzenie na ich podstawie oferty zajęć 

pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów  adekwatnie 

do ich potrzeb i możliwości.  

7) Przygotowywanie uczniów do udziału w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych 

konkursach przedmiotowych i tematycznych. 

8) Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły. 

9) Wdrażanie dzieci i młodzieży do samorządności poprzez działania małego 

i dużego samorządu uczniowskiego. 

10) Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki 

poprzez stronę internetową szkoły, apele i uroczystości szkolne z udziałem 

rodziców i zaproszonych gości, media społecznościowe i lokalne. 

11) Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę 

 nauczycieli w zespołach zadaniowych i przedmiotowych. 

12) Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych – innowacji 

pedagogicznych, eksperymentów, programów autorskich. 

13) Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów ze SPE poprzez  indywidualizację 

procesu nauczania. 

14) Tworzenie klas sportowych, klas o rozszerzonym języku angielskim oraz klas 

dwujęzycznych umożliwiających rozwój zainteresowań, poszerzenie wiedzy 

i umiejętności. 
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15) Organizowanie skutecznej i adekwatnej do potrzeb uczniów pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej  na terenie szkoły. 

16) Dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb uczniów, w tym: doposażenie pracowni, 

utworzenie gabinetu terapii zajęciowej. 

 

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, np. w ramach zajęć doradztwa zawodowego, zajęć z wychowawcą i lekcji 

przedmiotowych. 

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

wycieczki, wypoczynek letni (półkolonie) i zimowy (półzimowiska), zawody 

sportowe, wyjścia edukacyjne, imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym).  

7) Realizacja wewnętrznych projektów np. "Wieczór tradycji dla klas I-III” 

oraz "Noc filmowa" dla klas IV-VIII. 

8) Realizowanie zewnętrznych programów o charakterze wychowawczo- 

profilaktycznym  np.  „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. 

9) Organizowanie projektów, akcji i konkursów o tematyce zdrowotnej, 

proekologicznej i patriotycznej. 

10) Rozwijanie idei wolontariatu  oraz działań charytatywnych w szkole. 

11) Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego. Uroczystości szkolne: 

rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie na ucznia, apele 

(okolicznościowe, świąteczne, patriotyczne).  

12) 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 i programy autorskie. 

3) Dbanie o dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie rozwoju warsztatu 

pracy.  

4) Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i stresowi w pracy nauczyciela. 

5) Praca z uczniem zdolnym. 

6) Praca z uczniem ze SPE. 

7) Bezpieczeństwo w szkole. 
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8) Wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi nauczania (TIK) w codziennej 

pracy nauczyciela. 

9) Pozyskiwanie środków finansowych na dalszą modernizację bazy szkoły i jej 

otoczenia celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i poprawy wizerunku 

zewnętrznego szkoły. 

10) Regularne dbanie o stan techniczny obiektów szkolnych. 

11) Doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne.  

12) Zakup sprzętu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. 

13) Uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej w nowe lektury. 

14) Utworzenie placu zabaw dla uczniów klas I-III.  

15) Aranżowanie  pomieszczeń sal lekcyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się 

i organizacji czasu wolnego. 

16) Dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb uczniów, w tym: przystosowanie toalety, 

modernizacja podjazdu i miejsca parkingowego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

4. Współpraca z rodzicami  

1) Włączanie rodziców do współpracy w zakresie pomocy w różnych dziedzinach 

życia szkoły ( w tym organizacji imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych) 

i w tworzeniu dokumentacji szkolnej oraz klasowej. 

2) Wspieranie ze środków Rady Rodziców inicjatyw uczniów, dyrektora, nauczycieli. 

3) Współtworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły. 

4) Badanie opinii rodziców nt. działalności szkoły. 

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 wewnątrzklasowa). 

8) Zorganizowanie pomocy rodzicom dzieci z wysoką absencją oraz orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego i problemami wychowawczymi. 

 

5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym  

1) Aktualizacja strony internetowej szkoły.  

2) Wspieranie inicjatyw uczniowskich. 

3) Współpraca z lokalnymi instytucjami, firmami i organizacjami na różnych 

płaszczyznach. 

4) Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem doradztwa zawodowego w szkole – 

współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi, zakładami pracy, firmami itp. 

5) Informowanie  społeczności  lokalnej  o  działaniach szkoły (systematyczne 

przekazywanie materiałów do biuletynu lokalnego i na Facebooku szkoły). 

6) Promowanie osiągnięć szkoły – sukcesy uczniów, nauczycieli – na stronie 

internetowej szkoły, Facebooku i w lokalnej prasie. 
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7) Organizacja przedsięwzięć, imprez, happeningów, apeli, uroczystości dla lokalnej 

społeczności. 

ROZDZIAŁ VII 

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY 

 

 Koncepcja pracy szkoły będzie podlegała monitorowaniu przez cały okres realizacji, 

a pozyskiwane informacje stanowić będą podstawę do jej ewaluacji. 

Ocena przydatności i skuteczności wszystkich podejmowanych działań w odniesieniu 

do założonych celów odbywać się będzie w szczególności poprzez: 

 prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej, 

 obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli, 

 kontrolę realizacji podstawy programowej, 

 analizę wniosków z pracy zespołów działających w placówce. 

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. 

 Wnioski z tej ewaluacji zostaną 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. 

Sposób upublicznienia koncepcji pracy szkoły: 

 zamieszczenie na stronie internetowej, 

 udostępnienie w gabinecie dyrektora, 

 udostępnienie w bibliotece szkolnej, 

 zapoznanie z koncepcją Samorządu Uczniowskiego, 

 zapoznanie z koncepcją uczniów podczas zajęć z wychowawcą, 

 zapoznanie z koncepcją rodziców podczas zebrań. 
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ROZDZIAŁ VIII 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Koncepcję pracy szkoły opracowali:  

                                                 przewodnicząca zespołu:        p. o. dyrektor Joanna Urbańska   

 

                                                członkowie :                            Anna Kostrubała 

                                                                                                Anna Kowalkowska 

                                                                      Jolanta Nowińska 

                                                                          Magdalena Oleksiak 

                                                                   Danuta Szuman 

 

                                                Samorząd Uczniowski 

                                                Rada Rodziców 

 

Koncepcja Pracy Szkoły została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców w dniu 

20 grudnia 2021 r. i przyjęta na zebraniu Rady Pedagogicznej  

w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 

 

                                                                            Zatwierdził:.................................................... 

                                                                                                      (pieczątka, podpis dyrektora) 

 


