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Koncepcja pracy szkoły 

na  lata  2009 - 2014 

 
1. Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U 2009 nr 4, poz. 17); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. 

U 2009 nr 168, poz. 1324); 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dn. 20 listopada 1989 r; 

 Statut Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i. Brygady Partyzanckiej „Grunwald”  w Olszance; 

 Program Wychowawczy Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i. Brygady Partyzanckiej „Grunwald”  w 

Olszance - Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum; 

 Program Profilaktyki Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i. Brygady Partyzanckiej „Grunwald”  w 

Olszance;  

 

2. Termin realizacji koncepcji: 

 

Przedstawioną koncepcję pracy PZSP Olszanka przewidziano na 5 lat. Będzie obowiązywała od  

1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. 

 

3. Dokumenty wewnątrzszkolne wspierające koncepcję: 

 

 Statut  

 Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora  

 Arkusz organizacyjny  

 Program wychowawczy  

 Program profilaktyki  

4. Charakterystyka szkoły: 

 Szkoła w Olszance położona jest w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie 

Olszanka. Bazę lokalową stanowi budynek systematycznie remontowany w miarę posiadanych środków 

finansowych. Szkoła dysponuje zapleczem sportowym w postaci: sali sportowej oraz boisk sportowych  

do piłki ręcznej i koszykówki. Teren wokół szkoły zagospodarowano zielenią w postaci trawników, 

klombów, drzewostanu niskiego i wysokiego. W naszym zespole uczą się uczniowie w szkole  

podstawowej i gimnazjum. 

 Szkoła dysponuje stołówką, świetlicą, posiada bibliotekę, pracownię językową, dwie pracownie 

komputerowe oraz 13 sal lekcyjnych. Wszyscy zatrudnieni nauczycieli posiadają wymagane kwalifikacje. 

Realizują oni zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Dla uczniów i ich rodziców szkoła 

organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na miarę swoich możliwości, współpracuje z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną oraz wieloma instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. W 
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szkole dobrze działa Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. W wyniku diagnozy środowiska 

określono jej mocne i słabe strony. 

 

 

Mocne strony szkoły 

 

Słabe strony szkoły 

 

 

1) Kadra pedagogiczna w całości posiada 

kwalifikacje do nauczanych przedmiotów 

i na bieżąco  się doskonali. 

2) Oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia 

oczekiwania uczniów. 

3) W szkole prowadzone są zajęcia dla 

uczniów wymagających 

specjalistycznego wsparcia: gimnastyka 

korekcyjna, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze. 

4) W szkole opracowano program 

wychowawczy i profilaktyki w oparciu o 

zdiagnozowane potrzeby społeczności 

szkolnej. Są one systematycznie 

realizowane. 

5) Rada pedagogiczna systematycznie 

analizuje wyniki klasyfikacji, 

sprawdzianu po klasie szóstej oraz 

egzaminu gimnazjalnego, formułuje 

wnioski i wdraża do dalszej pracy. 

6) W szkole obowiązują spójne zasady 

oceniania zapisane w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania, na podstawie których 

nauczyciele konstruują przedmiotowe 

systemy oceniania. 

7) W każdym roku szkolnym 

przygotowywany jest ciekawy i bogaty 

kalendarz imprez i uroczystości 

szkolnych. 

8) Uczniowie odnoszą sukcesy w 

konkursach wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

9) Szkoła pozyskuje środki unijne na 

organizację zajęć pozalekcyjnych i 

doposażenie placówki. 

10) Uczniowie biorą udział w projektach 

edukacyjnych. 

11) W szkole funkcjonują estetyczne i 

zadbane pomieszczenia i korytarze 

szkolne. 

12) Dobrze wyposażona i sprawnie 

funkcjonująca stołówka szkolna.  

 

 

1) Małe zainteresowanie rodziców sukcesem 

szkolnym ich dziecka. 

2) Zbyt niska motywacja uczniów do nauki. 

3) Dojazd uczniów do szkoły ograniczający 

możliwość uczestnictwa uczniów w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

4) Brak specjalistycznych zajęć dla dzieci z 

dysleksją. 

5) Brak psychologa szkolnego. 

6) Niskie wyniki  z egzaminu gimnazjalnego. 

7) Biblioteka zaopatrzona w książki i programy 

multimedialne  na średnim poziomie. 

8) Średni poziom wyposażeni szkoły w 

nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
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WIZJA SZKOŁY 
 

 Dążenie do ideału szkoły, w której nauka i zainteresowania ucznia to wartości równorzędne. 

Wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego 

na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem i ojczyzną. 

 

 
MISJA SZKOŁY 

 

 Istniejemy po to, aby zaspakajać potrzeby rozwojowe naszych uczniów, rozwijać ich talenty oraz 

pogłębiać ich zainteresowania. Dbamy o indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia. Dysponujemy 

wykwalifikowaną kadrą, która dąży do osiągnięcia zakładanych celów wychowawczych. Jesteśmy 

otwarci na współpracę z rodzicami. Chcemy, aby ta współpraca opierała się na partnerstwie i  przynosiła 

obopólne korzyści. 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA  

 

1.Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Z optymizmem patrzy w świat, wierzy w siebie i 

swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które pomagają mu dokonać wyboru dalszej drogi 

kształcenia. Stara się być samodzielny. 

2.Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny. Stale poszerza swoje 

wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie. Z pewnym dystansem podchodzi do 

uzyskanych informacji; wie, że można je weryfikować w oparciu o alternatywne źródła wiedzy.  

3.Jest otwarty na drugiego człowieka. Dostosowuje treść i formę wypowiedzi do osoby odbiorcy. Umie 

posługiwać się różnymi technikami komunikowania się. Dobrze współpracuje w grupie (potrafi 

dyskutować dostosowując się do obowiązującej formy dyskusji, umie podporządkować się woli 

większości). W działaniach zbiorowych wykazuje poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy w 

grupie. 

4.Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Potrafi przyznać się 

do błędu i gotów jest ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie oraz swoje decyzje. W swym 

działaniu zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. 

5.Jest rozważny. Potrafi przewidywać zagrożenia także w sytuacjach nowych i modyfikuje swoje 

zachowanie.  

6.Ma ugruntowane nawyki higieniczne. Planuje swoją pracę i wypoczynek, potrafi świadomie 

przeciwdziałać stresowi. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną. 

7.Jest prawy. Odróżnia dobro od zła w oparciu o system wartości własny i obowiązujący w jego 

otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i nie gubi się w sytuacjach trudnych oraz niejednoznacznych. 

8.Jest tolerancyjny. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, 

motywacji oraz odmienności kulturowej różnych ludzi. Jego tolerancja przekłada się na postawę 

akceptacji innych ludzi 

9.Jest rzetelny i punktualny. Dotrzymuje obietnic i zobowiązań, a także terminów. Umiejętnie planuje 

swoje zajęcia, nie marnuje czasu swego i innych osób. 

 

 



Publiczny   Zespół  Szkolno  –  Przedszkolny  im.  Brygady  Partyzanckiej  „Grunwald”  w  Olszance 

4 

 

Jaki jest nasz cel? 

Naszym celem jest tworzenie wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) bezpiecznej i przyjaznej 

szkoły poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewni właściwe relacje między dziećmi, 

rodzicami (prawnymi opiekunami) i szkołą. 

W codziennej pracy zwracamy szczególną uwagę na: 

 wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na 

następnym etapie edukacyjnym 

 spójność systemu wychowawczego w relacji rodzic (prawny opiekun) - nauczyciel 

 poczucie bezpieczeństwa uczniów  szkole 

 motywowanie uczniów do osiągania sukcesów 

 przeciwdziałanie agresji wśród uczniów 

 kształtowanie pozytywnych zachowań 

 zaangażowanie rodziców w życie szkoły. 

Jakimi wartościami się kierujemy? 

 uczciwość 

 szacunek  

 tolerancja  

 życzliwość 

 lojalność 

 odpowiedzialność 

 wrażliwość 

 więź ze środowiskiem. 

Co nas wyróżnia? 

 odpowiedzialność w działaniu 

 doświadczenie 

 praca z pasją 

 otwartość na potrzeby drugiego człowieka 

 współpraca ze środowiskiem 

 troska o estetykę szkoły i jej otoczenie 

 sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na etapach miejskich, regionalnych 

oraz krajowych 

 wymiana międzynarodowa z młodzieżą z Niemiec i Czech 

 udział w różnorodnych projektach unijnych 

 udział w akcjach ogólnopolskich np. „Szkoła bez przemocy”, „Góra grosza” 

 aktywna praca Samorządu Uczniowskiego 

 organizacja licznych wycieczek i wiele innych bardzo ciekawych działań 
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Obszary 

pracy szkoły 

 

Zadania szkoły 

 

Spodziewane efekty 

Dydaktyka – 

podnoszenie efektów 

kształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.Przygotowanie uczniów 

do dalszej edukacji i 

uczestnictwa w życiu 

społecznym oraz 

nieustającego 

samokształcenia 

 

 

 

 

 

2. Doskonalenie 

wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania 

 

3. Wzbogacenie oferty  

zajęć pozalekcyjnych. 

 

 

 

4.Indywidualizacja 

procesu nauczania. 

 

 

 

5. Udział w konkursach 

przedmiotowych 

 

 

6.Organizowanie 

konkursów 

wewnątrzszkolnych 

 

7.Opanowanie przez 

uczniów umiejętności 

uczenia się  

i praktycznego 

wykorzystania wiedzy 

 

8.Wprowadzanie metody 

projektu w procesie 

kształcenia. 

 

 

 

 

 

9.Przygotowanie 

1.Ukierunkowanie przekazywanej wiedzy na 

rozwój ucznia. 

2.Dobór właściwych metod nauczania. 

3.Przygotowanie do: 

- sprawdzianu kompetencji (kl. III PSP) 

- sprawdzianu po kl. 6  

- egzaminu gimnazjalnego. 

4.Włączenie rodziców do współpracy przez 

informacje o postępach uczniów o wynikach 

sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego. 

 

1.Wspieranie i motywowanie uczniów do nauki 

oraz poprawy wyników nauczania. 

 

 

1.Prowadzenie różnych kół zainteresowań. 

2.Zakup pomocy do realizacji zadań w kołach 

przedmiotowych oraz  

realizacji zajęć profilaktycznych. 

 

1.Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży z problemami edukacyjnymi. 

2.Zajęcia indywidualne dla osób z trudnościami  

i szczególnie zdolnych. 

 

1.Podnoszenie efektów kształcenia. 

2.Diagnozowanie efektów pracy z uczniem 

zdolnym. 

 

1. Podnoszenie efektów kształcenia. 

2. Korelacja międzyprzedmiotowa. 

 

 

1.Umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach 

problemowych. 

2. Kształtowanie nawyku odpowiedzialności i 

samodzielności. 

 

 

1.Planowanie długotrwałych działań 

edukacyjnych – zachęcanie i motywowanie 

uczniów do pracy zespołowej, kreatywnego 

myślenia. 

2.Wykorzystanie różnych technik 

edukacyjnych-publiczna prezentacja 

realizowanego projektu.  

 

1.Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy  
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Wychowanie i opieka 

– wzmocnienie 

działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorskich programów 

nauczania 

 

 

10. Monitorowanie 

realizacji podstawy 

programowej. 

 

 

11.Propagowanie 

nowoczesnych metod 

nauczania 

 

1.Kształcenie i 

wychowanie we 

współpracy z rodziną i 

środowiskiem lokalnym. 

 

2.Troska o bezpieczeństwo 

uczniów i zapewnienie 

przyjaznej atmosfery 

 - działania w ramach 

ogólnopolskiego programu 

„Szkoła bez Przemocy” 

 

3.Wdrażanie programu 

profilaktyki  

w szkoły. Działania 

profilaktyczne zdrowotne i 

ekologiczne. 

 

 

 

 

 

 

4.Efekty pracy 

wychowawczej, 

profilaktycznej i 

opiekuńczej. 

 

5.Diagnozowanie sytuacji 

rodzinnej uczniów. 

 

6.Wdrażanie do 

samorządności. 

 

7.Opracowanie kalendarza 

uroczystości i imprez  

szkolnych. 

 

z przedmiotu. 

2.Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 

uczniów. 

 

1. Opanowanie umiejętności uczenia się i 

praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. 

2.Ewaluacja pracy szkoły w wyznaczonym 

obszarze. 

 

1.Umiejętność korzystania z komputera. 

2.Znajomość nowoczesnych metod nauczania 

 

 

1.Uczniowie i młodzież wolni od nałogów. 

2.Eliminowanie agresji wśród uczniów 

3.Włączenie rodziców do współpracy w zakresie 

wychowania. 

 

1.Wzajemne zaufanie w codziennej pracy. 

2.Nauczyciel- wychowawca-uczeń - ścisła 

współpraca. 

 

 

 

 

1.Realizacja programów profilaktycznych. 

2.Zapobieganie patologiom. 

3.Podnoszenie kultury osobistej i dyscypliny  

w szkole. 

4.Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci 

i rodziców. 

5.Wzbogacenie wiedzy uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) na temat prawa dziecka, 

człowieka. 

6.Wdrażanie uczniów do pracy na rzecz innych. 

 

1.Wzrost roli nauczyciela, wychowawcy 

klasowego oraz pedagoga szkolnego. 

2.Uściślenie współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

1.Rozpoznanie trudności w nauce. 

2.Pomoc materialna dla uczniów. 

 

1.Wybor samorządu szkolnego. 

2.Planowanie własnych zajęć. 

 

1.Organizacja uroczystości szkolnych. 

2. promocja wizerunku szkoły w środowisku. 
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Promocja – działania 

promujące szkołę w 

środowisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice partnerami 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie  

i organizacja 

8. Aktywna współpraca z 

instytucjami zajmującymi 

się opieką materialną . 

 

 

1.Trwała współpraca z 

instytucjami lokalnymi 

oraz placówkami 

pedagogicznymi  

 

 

2.Współpraca z mediami 

lokalnymi oraz 

środowiskiem lokalnym. 

 

 

 

3.Współpraca z Urzędem 

Gminy 

 

4 Udział uczniów w 

projektach unijnych i 

międzynarodowych, 

konkursach 

przedmiotowych, 

artystycznych i 

sportowych. 

 

5. Systematyczna 

aktualizacja szkolnej 

strony www. 

 

1.Włączenie rodziców do 

szeroko pojętej 

współpracy ze szkołą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Podnoszenie efektów 

kształcenia przez 

wzbogacenie bazy 

dydaktycznej oraz 

stworzenie lepszych 

warunków nauki. 

 

1. Realizacja rządowego programu zakupu 

podręczników. 

2. Finansowanie obiadów i wyjazdów na 

wycieczki szkolne. 

 

1.Promocja wizerunku szkoły poprzez 

współpracę w różnych dziedzinach życia. 

2. Diagnozowanie w zakresie potrzeb 

edukacyjnych dzieci i młodzieży (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna). 

 

1.Promocja sukcesów uczniów i osiągnięć 

szkoły. 

2.Informacje o planowanych oraz 

zrealizowanych uroczystościach.  

 

1.Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. 

2. Kontynuacja zajęć pozalekcyjnych. 

3. Udział władz  w uroczystościach szkolnych. 

 

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych. 

2. Wymiana partnerska ze szkołami w Ceska 

Ves i Altenkirchen. 

 

 

 

 

 

1. Dostęp do informacji na temat  aktualnych 

wydarzeń w szkole oraz do dokumentacji 

szkolnej. 

 

1.Zacieśnienie kontaktów z rodzicami. 

2.Inicjowanie, współorganizacja oraz 

uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i 

środowiskowych. 

3.Organizacja dla rodziców spotkań z 

przedstawicielami PPP, Policji i innymi 

specjalistami na temat roli rodziców w edukacji 

dziecka. 

4. Aktywne włączanie rodziców w ewaluację 

wewnętrzną szkoły.  

 

 

1.Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu 

podnoszącego efekty kształcenia. 
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2.Pozyskiwanie środków 

finansowych na wsparcie 

uczniów szczególnie 

uzdolnionych 

 

3.Motywowanie 

nauczycieli do kształcenia  

i podnoszenia kwalifikacji. 

Motywowanie wszystkich 

pracowników do wspólnej 

realizacji zaplanowanych 

zadań. 

 

4.Zachęcanie do 

zdobywania 

poszczególnych stopni 

awansu zawodowego. 

 

5.Osiąganie wyższego 

poziomu pracy. 

 

6.Publikowanie osiągnięć 

zawodowych w pismach 

pedagogicznych. 

 

 

 

 

1.Zakup nagród dla uczniów, wypłata 

stypendium naukowego oraz za wybitne 

osiągnięcia sportowe. 

 

 

1.Podnoszenie efektów nauczania. 

2.Stosowanie nowych metod i technik  

w procesie edukacji. 

3.Tworzenie programów autorskich, innowacji 

pedagogicznych. 

 

 

 

1.Satysfakcja z osiągnięć zawodowych. 

2.Możliwość samorozwoju. 

 

 

 

1.Wyższe wyniki nauczania. 

2.Wyższy poziom świadczonych usług. 

 

1.Zaistnienie w środowisku nauczycielskim – 

promocja placówki 

2.Dzielenie się swoim doświadczeniem. 

 

 

4. Ewaluacja 

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji będzie odbywała się na podstawie: 

a. analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego;  

b. sprawozdań wychowawców; 

c. opinii uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażanej w opiniach i wywiadach. 
 

Niniejszy plan ma charakter otwarty. Odpowiedzialni za jego realizację i są: dyrektor, pedagog szkolny, 

nauczyciele, wychowawcy klas. Koncepcję pracy zatwierdziła do realizacji Rada Pedagogiczna w dniu   

28 sierpnia 2009 r. 

 

 

Olszanka, dnia 28 sierpnia 2009 roku.  

 


