
 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 

  im. Tadeusza Kościuszki 

w ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 

w KOLUSZKACH 

na lata 2014 - 2017 
         
 
 
 
 
 
 



2 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w 
sprawie nadzoru pedagogicznego ze zmianami ( Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324) 

 

 

 

 
,, Aby zdobywać wielkość, 

człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać” 

                                                                                                A. Saint – Exupery 

 

 

 

 

  
        Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Koluszkach, jest efektem wspólnych przemyśleń i działań całej  

społeczności szkolnej. W jej tworzeniu brali udział nauczyciele, rodzice, pracownicy 

niepedagogiczni oraz uczniowie. Przy formułowaniu koncepcji uwzględniono 

rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej szkoły oraz wnioski z ewaluacji koncepcji 

obowiązującej  w latach 2010 - 2013. Powstała ona w oparciu o rzetelną analizę 

mocnych stron szkoły  i jej problemów, obserwację zagrożeń i szans płynących  ze 

środowiska oraz prognozy demograficzne. Koncepcja pracy jest zgodna z wizją                   

i misją szkoły  i uwzględnia aktualnie obowiązujące akty prawa oświatowego.   

      Wśród głównych założeń koncepcji wymienić należy: bezpieczeństwo uczniów, 

wysoki  poziom nauczania, wyrównywanie szans edukacyjnych, przyjazną atmosferę                       

i efektywną współpracę całej społeczności szkolnej. Nauczyciele, uczniowie i rodzice 

wiedzą,  jakie są kierunki pracy szkoły  i uczestniczą w realizacji wytyczonych celów. 

      Myślą przewodnią koncepcji, są słowa Marii Grzegorzewskiej, które     

jednocześnie stanowią naczelne hasło Programu Wychowawczego Szkoły:      

          „Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości” 
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MISJA SZKOŁY 

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną i otwartą na potrzeby środowiska. 

Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów i umiejętności 

lecz także uwrażliwienie serc i dusz. 

 

WIZJA SZKOŁY 

Szkoła naszych marzeń to taka, w której: 

☺ panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku, 

     pomocy i współdziałaniu; 

☺ uczniowie prezentują właściwe zachowania; 

☺ nauczyciele stosują różne metody i sposoby wspierania i motywowania uczniów   

    w procesie uczenia się; 

☺ uczniowie umieją się uczyć, znają swoje mocne strony i problemy;  

☺  oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój 

      zainteresowań uczniów oraz zwiększa ich szanse edukacyjne: 

☺ nauczyciele realizują nowatorskie rozwiązania programowe i wspomagają się 

       nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych; 

☺ zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć 

      samodzielnego myślenia i wiary we własne siły; 

☺  uczniowie mają dostęp do współczesnych środków multimedialnych, bogato 

     wyposażonej biblioteki i nowoczesnego zaplecza sportowego; 

☺ rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych 

     działaniach; 

☺ współpraca szkoły z  lokalnymi instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie 

     na rozwój uczniów; 

 

Absolwent naszej szkoły, to uczeń który: 

1. posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia; 

2. jest kreatywny, odpowiedzialny i obowiązkowy, 

3. posiada umiejętność pracy zespołowej, 

4. umiejętnie wykorzystuje media do nauki i pracy, 

5. umie porozumiewać się w języku obcym; 

6. jest świadomym Europejczykiem, szanuje odmienność religijną i kulturową, 
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7. jest wrażliwy na sytuację drugiego człowieka, odczuwa potrzebę niesienia 

pomocy innym, 

8. ma szacunek dla rodziny, rówieśników, nauczycieli i osób starszych, uznaje 

trwałe wartości ogólnoludzkie, 

9. umiejętnie korzysta z dóbr kultury, 

10. reprezentuje postawę proekologiczną, 

11. dba o zdrowie, higienę, estetykę własnego otoczenia, 

12. żyje w zgodzie z innymi, ze światem oraz z samym sobą, 

 

EFEKTY PRACY SZKOŁY W PODSTAWOWYCH OBSZARACH 

 

1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ 

     W szkole realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego analizując 

osiągnięcia każdego ucznia i uwzględniając jego możliwości rozwojowe. Nauczyciele 

motywują uczniów do nauki, wskazują metody i sposoby uczenia się,  monitorują 

proces nabywania wiadomości i umiejętności. W szkole formułuje się  wnioski                     

z analizy osiągnięć uczniów. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników 

w nauce. 

Wyniki klasyfikacji  w latach 2009 - 2014 

rok szkolny Liczba 

uczniów 

w 

klasach 

IV-VI 

Liczba uczniów 

promowanych 

średnia 

ocen  

w szkole 

Wzorowe 

oceny  

zachowania 

Promowani  

z 

wyróżnieniem 

Nieodpowiednie 

oceny 

zachowania 

uczniowie                       

z ocenami 

niedostatecznymi 

2009/2010 178 178 4,01 29 48 4 0 

2010/2011 178 178 4,24 45 67 1 0 

2011/2012 186 186 4,27 41 60 1 0 

2012/2013 188 187 4,38 43 60 2 1 

2014/2015 210 210 4,31 57 78 0 0 

 

    Proces realizacji podstawy programowej, uwzględniający potrzeby i możliwości 

uczniów, wzbogacany jest o innowacje pedagogiczne. W latach 2010 - 2013 

prowadzone były innowacje: Krótki kurs języka angielskiego, Literatura i kultura  

krajów anglojęzycznych, Kurs gramatyki języka angielskiego dla uczniów 

uzdolnionych, Język polski w pracowni informatycznej, Nauka języka angielskiego 

poprzez zabawę – gry i zabawy językowe, Czasopismo to źródło wiedzy   i zabawy, 
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Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem komputera, Praca z uczniem 

zdolnym - zajęcia sportowe z zakresu mini piłki siatkowej, W różnorodności siła                      

– kształtowanie postawy tolerancji poprzez poznanie wielokulturowych korzeni 

regionu łódzkiego   

        W szkole realizowane są projekty edukacyjne współfinansowane przez UE                  

w ramach EFS. Uczestniczyliśmy w projektach: Pierwsze uczniowskie doświadczenia 

drogą do wiedzy, Kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów                

w Gminie Koluszki, Badanie szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia. 

      Nauczyciele opracowali i wdrożyli szkolne projekty i programy edukacyjne takie 

jak: Najpiękniejsze miejsca Koluszek i okolic, Ortografię można lubić, Sport z klasą, 

Ptaki i ssaki hodowlane, Jestem członkiem społeczności, Gry i zabawy ruchowe, 

Bajki po angielsku, Język angielski z przedszkolakami, Julian Tuwim – znany                     

i nieznany, Kościuszko i jego epoka,  Młody  Europejczyk 

      Szkoła skutecznie przygotowuje uczniów do sprawdzianu zewnętrznego. 

Przeprowadzane są  próbne sprawdziany, analizowane wyniki i wskazywane wnioski 

do dalszej pracy. Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego służy poprawie jakości 

pracy szkoły, a wdrożone wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 

 

Rozkład staninowy wyników naszej szkoły w latach 2008 - 2015 

numer, 
nazwa 
stanina 

1 

najniższy 

2 

bardzo 
niski 

3 

niski 

4 

niżej 
średni 

5 

średni 

6 

wyżej 
średni 

7 

wysoki 

8 

bardzo 
wysoki 

9 

najwyższy 

2008 5,2-20,0 20,1-21,9 22,0-23,3 23,4-24,7 24,8-26,1 26,2-27,5 27,6-29,0 29,1-30,9 31,0-38,0 

2009 7,9-17,0 17,1-18,7 18,8-20,0 20,1-21,3 21,4-22,7 22,8-24,1 24,2-25,6 25,7-27,7 27,8-35,7 

2010 7,6-18,5 18,6-20,3 20,4-21,8 21,9-23,2 23,3-24,8 24,9-26,2 26,3-27,8 27,9-29,9 30,0-37,7 

2011 8,8-19,7 19,8-21,4 21,5-22,8 22,9-24,2 24,3-25,6 25,7-26,9 27,0-28,4 28,5-30,2 30,3-37,0 

2012 5,3-17,1 17,2-18,8 18,9-20,1 20,2-21,4 21,5-22,8 22,9-24,2 24,3-25,9 26,0-28,0 28,1-36,2 

2013 4,8-17,8 17,9-19,5 19,6-21,1 21,2-22,6 22,7-24,3 24,4-25,9 26,0-27,7 27,8-30,1 30,2-37,2 

2
2014 

7
7,0-19,6 

1
19,7-21,4 

2
21,5-23,0 

2
23,1-24,5 

2
24,6-26,0 

2
26,1-27,5 

2
27,6-29,2 

2
29,3-31,3 

3
21,4-37,7 

WYNIKI W PROCENTACH 

2
2015 

2
23%-51% 

5
52%-56% 

5
57%-60% 

6
61%-63% 

6
64%-66% 

6
67%-70% 

7
71%-74% 

7
75%-79% 

8
80%-96% 
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       Wnioski z analiz wyników sprawdzianu wykorzystywane są również  

przy organizacji licznych form zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych.  Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych i  podejmują 

różne formy aktywności na rzecz  rozwoju własnego  i rozwoju szkoły. 

     Wymagania edukacyjne są precyzyjnie określone i dostosowane do 

indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka. Uczniowie i rodzice znają i 

akceptują zasady oceniania a rzetelna informacja o postępach pomaga zaplanować 

indywidualny rozwój. Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się. Oferta 

edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zdolności  i 

zainteresowań uczniów. 

 

2. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA 

    Działania wychowawcze i opiekuńcze podejmowane w szkole zapewniają uczniom 

bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Szkoła realizuje Program wychowawczy                      

i Program profilaktyki. Zasady postępowania i współżycia  są uzgodnione                               

i przestrzegane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 

    Działania naszej szkoły idą z jednej strony w kierunku  pomocy w pokonywaniu 

trudności i rozwiązywaniu problemów dziecka, a z drugiej strony polegają na 

wspieraniu talentów i uzdolnień oraz motywowaniu uczniów do rozwoju.  

Szkoła zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci dając im 

możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie            

są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów obejmują koła: informatyczne, 

matematyczne historyczne, polonistyczne  biblijne, biblioteczne, plastyczne, 

przyrodnicze, języka angielskiego, europejskie, matematyczne, ortograficzne, zajęcia 

rekreacyjno– sportowe i chór . 

Uczniowie wymagający szczególnego wsparcia  lub pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej objęci są zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, terapią 

pedagogiczną, zajęciami wspomagającymi i logopedycznymi. 

 W szkole realizowane są liczne programy  i projekty edukacyjno - profilaktyczne:                     

Magiczne kryształy, Jestem OK., Drugi Elementarz, Jak żyć z ludźmi, Krąg,                   

Szkoła z Prawami Dziecka, Szkoła bez przemocy, Trzymaj formę, Postaw na rodzinę, 

Klub Bezpiecznego Puchatka, Bezpieczna szkoła, Jestem zdrowy  i bezpieczny, 

Wypadki na drogach-porozmawiajmy, Sportowe przerwy, Uczymy się ratować, 
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Znamy i stosujemy zasadę „Fair Play, Bezpieczny pierwszak, Twoje zdrowie                        

w twoich rękach, Tu jestem u siebie, Między nami kobietkami, Zdrowo i dobrze żyj, 

Nie pal przy mnie-proszę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Jestem członkiem społeczności 

- przestrzegam zasad w niej obowiązujących, Słowa nie do powiedzenia  

    Kolejny rok realizujemy w szkole program Szklanka Mleka, którego nadrzędnym 

celem jest kształtowanie wśród dzieci  dobrych nawyków żywieniowych poprzez 

promowanie spożycia mleka  W programie uczestniczą uczniowie wszystkich klas. 

Od roku 2010 szkoła uczestniczy w programie Owoce w szkole skierowanym do 

uczniów klas I-III. Każde dziecko otrzymuje porcję składającą się z jednego produktu 

owocowego i warzywnego  

Uczniowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu                 

i uzyskiwaniu pożądanych postaw. Biorą udział w akcjach charytatywnych                          

i projektach społecznych takich jak: Góra Grosza, I ty możesz zostać Św. Mikołajem, 

Sprzątanie Świata, WOŚP. 

Istotne treści natury wychowawczej, niosą ze sobą  imprezy i uroczystości szkolne. 

Zgodnie z ceremoniałem szkoły corocznie przygotowywane są: Ślubowanie 

Pierwszoklasistów, Jasełka, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania 

Niepodległości, Święto 3 Maja, Pożegnanie Absolwentów, Rajd Kościuszkowski.                        

Imprezy i uroczystości odbywają się także poszczególnych zespołach klasowych.            

W szkole działa Samorząd Uczniowski. Rada Samorządu  jest organizatorem wielu 

działań na rzecz rozwoju uczniów 

 

3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

Nauczyciele i uczniowie dbają o dobry wizerunek szkoły w środowisku lokalnym                    

i promocję naszego miasta. Szkoła posiada certyfikat Szkoły z klasą. Uzyskaliśmy  

tytuł Szkoła bez przemocy. Od roku 2011 znajdujemy się w nielicznym gronie  

placówek  uhonorowanych tytułem Szkoła Odkrywców Talentów. W  2013 roku 

otrzymaliśmy Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa 

Łódzkiego. 

Uczniowie uczestniczą z powodzeniem w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach. 

Najważniejsze sukcesy to: 
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 Mistrzostwo Polski w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 2013 
 

 Indywidualne Mistrzostwo Polski w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego -  2012, 2015 
 

 Wicemistrzostwo Polski w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

/2007, 2011, 2012/ 

 14 miejsce w Mistrzostwach Europy w Czarnogórze w Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 

 wielokrotnie zdobyte tytuły laureatów Ligi Mistrzów BRD 

 tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 

Angielskiego 

  wielokrotnie zdobyte tytuły finalistów i laureatów ogólnopolskich konkursów:   

- Z poprawną polszczyzną na co dzień i  Z poprawną ortografią na co dzień – 

organizator Polska Akademia Nauk 

 -  Konkursu Przyrodniczego Świetlik – organizator UJ w Krakowie 

- Konkursu języka angielskiego ,,Jersz” 

 wysokie lokaty w ogólnopolskich konkursach matematycznych:                                       

Alfik, Kangur, Olimpus,  Meridian, 

 sukcesy  w konkursach gminnych:  Mistrz matematyki, Liczyć każdy może, 

Mistrz ortografii, Z gramatyką za pan brat 

 zwycięstwa uczniów w wojewódzkich, powiatowych i miejskich zawodach  

sportowych, 

  wokalne sukcesy uczniów 

 liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych 

Rodzice uczniów współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych 

działaniach. Szkolna Rada Rodziców jest inicjatorem i współorganizatorem wielu 

szkolnych wydarzeń. Do tradycji weszła organizacja Festynu Rodzinnego dla 

uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.  Szkoła współpracuje z licznymi 

instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek 

Psychoterapii i Psychoedukacji, MOK, MOPS, Agat, Urząd Miasta, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,  Biblioteka Miejska, inne szkoły, prasa lokalna. 
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Współpraca szkoły ze środowiskiem pozwala na prezentację i wykorzystanie 

zasobów i wpływa na wzajemny rozwój. 

 

 

4. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu, uczeniu się oraz 

zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji tych zadań. Szkoła dysponuje 

obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnym do właściwego przebiegu 

procesu kształcenia, wychowania i opieki. 

 

Posiadamy: 

◘   boisko sportowe ( oddane do użytku w 2009 r. w ramach programu 

     ,,Blisko boisko” ) 

◘   Gminne Centrum Edukacji Komunikacyjnej (oddane do użytku w roku 2010) 

◘   Szkolny plac zabaw (oddane do użytku w roku 2013 w ramach Rządowego 

      Programu ,,Radosna Szkoła”) 

◘   bibliotekę z bogatym księgozbiorem 

◘   szkoła dysponuje szerokopasmowym dostępem do Internetu DSL i posiadamy:   

 pracownię komputerową otrzymaną w ramach projektu Pracownie internetowe 

w każdej szkole.  Edycja 2007 -  13  stanowisk komputerowych 

 Centrum Edukacji Multimedialnej w świetlicy -  4 stanowiska 

 8 klasopracowni wyposażonych w sprzęt audiowizualny (projektory, ekrany, 

systemy nagłaśniające, tablice interaktywne) 

 dostęp do Internetu we wszystkich salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim                     

i pomieszczeniach administracyjnych 

◘   salę gimnastyczną, aulę do ćwiczeń   

◘   świetlicę (czynna w godzinach 7.00 – 16. 00) 

◘   stołówkę 

◘   gabinet opieki przedmedycznej 

◘   gabinet stomatologiczny 

 

Wyposażenie szkoły jest właściwie utrzymane i zapewnia uczniom, pracownikom 

oraz innym osobom przebywającym na jej terenie zdrowe, bezpieczne   i higieniczne 
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warunki nauki i pracy. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Dyrekcja systematycznie podejmuje działania 

mające na celu wzbogacenie bazy dydaktycznej. 

       Nauczyciele zatrudnieni w szkole zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane 

kwalifikacje. 22 osoby ukończyły dodatkowo studia podyplomowe. 14 nauczycieli ma 

uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. 

Wszyscy członkowie rady pedagogicznej podejmują starania mające na celu 

uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego. Obecnie pracuje 16 nauczycieli 

dyplomowanych, 8 mianowanych i 4 kontraktowych. Indywidualny rozwój zawodowy 

jest związany z jakościowym rozwojem szkoły. Nauczyciele pracują zespołowo i są 

zaangażowani w ewaluację wewnętrzną . 

 

INFORMACJE O  SZKOLE 

 Rok założenia: 1961 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach: Jolanta Dąbrowska 

Wicedyrektor: Małgorzata Hejchman 

status: szkoła publiczna 

liczba oddziałów: 17 

liczba izb lekcyjnych: 13 ( łącznie z salą gimnastyczną) 

liczba uczniów w roku szkolnym 2014/15: 384 (200 to uczniowie klas I – III ) 

liczba nauczycieli: 29 

personel pomocniczy: 15 ( w tym 4 palaczy zatrudnionych sezonowo) 
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KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY 

1.  Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.  

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. Procesy edukacyjne są zorganizowane  w sposób sprzyjający 

uczeniu się. 

3. Doskonalone są działania opiekuńcze i wychowawcze szkoły.                     

Respektowane są normy społeczne. 

4. Nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu i realizowaniu procesów 

edukacyjnych. 

5. Rodzice są partnerami szkoły. 

6. Wykorzystywane są zasoby szkoły  oraz środowiska lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju. 

7. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi. 

 

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2014 - 2017 

WYTYCZONE W OPARCIU O GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY 

Główne kierunki                    

rozwoju szkoły 

Zadania przewidziane do realizacji Spodziewane efekty 

1. Szkoła 

realizuje 

koncepcję pracy 

ukierunkowaną 

na rozwój 

uczniów. 

 

1.Prowadzenie rzetelnej ewaluacji wewnętrznej,  

analiza mocnych stron szkoły i jej problemów, 

obserwacja zagrożeń i szans płynących ze środowiska. 

 

2. Tworzenie koncepcji pracy szkoły przy udziale 

nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych 

szkoły oraz uczniów. 

 

3. Opracowanie  własnej Koncepcji pracy Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Koluszkach, uwzględniającej 

potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły 

Koncepcja pracy jest 

zgodna z wizją i misją 

szkoły  i uwzględnia 

aktualnie obowiązujące akty 

prawa oświatowego.   

 

Koncepcja pracy szkoły  

jest przygotowywana, 

modyfikowana i realizowana 

we współpracy  z uczniami  
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oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska 

lokalnego. 

 

4. Monitorowanie realizacji zadań Koncepcji pracy SP1      

w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 

 

5. Ewaluacja Koncepcji pracy SP1 podczas zebrania 

rady pedagogicznej.                                                 

i rodzicami. 

 

2. Uczniowie 

nabywają 

wiadomości                                   

i umiejętności 

określone w 

podstawie 

programowej. 

Procesy 

edukacyjne są 

zorganizowane       

w sposób 

sprzyjający                

uczeniu się. 

 

1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej                      

oraz bieżąca kontrola wykorzystania zalecanych 

warunków  i sposobów jej realizacji  w ramach nadzoru 

pedagogicznego dyrektora szkoły. 

 2. Realizacja podstawy programowej z 

uwzględnieniem diagnozy osiągnięć uczniów z 

poprzedniego etapu edukacyjnego.                                                                                            

3. Systematyczne prowadzenie ewaluacji i  

wewnętrznych badan osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

odpowiednio do potrzeb szkoły. 

 4.Ukierunkowanie procesu dydaktycznego  na ucznia, 

jego potrzeby i możliwości rozwoju. Indywidualizacja 

nauczania. 

5.Motywowanie uczniów do pełniejszego 

wykorzystywania własnych możliwości poprzez 

stosowanie motywacyjnego systemu oceniania   

6. Rzetelne informowanie uczniów i ich rodziców                              

o  postępach w nauce. Wprowadzenie dziennika 

elektronicznego. 

7. Przygotowanie uczniów do sprawdzianów 

zewnętrznych. Wykorzystywanie wniosków ze 

sprawdzianu do podniesienia efektywności kształcenia. 

8. Utrzymanie wysokich wyników sprawdzianu 

zewnętrznego w klasie szóstej oraz wysokich wyników 

klasyfikacji i promocji uczniów. 

9. Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób 

umożliwiający uczniom powiązanie wiedzy z różnych 

dziedzin i właściwe jej wykorzystanie. 

10. Stwarzanie uczniom możliwości korzystania z 

różnych źródeł informacji  (pracownia 

W szkole  realizuje się 

podstawę programową                      

z uwzględnieniem osiągnięć 

uczniów z poprzedniego 

etapu edukacyjnego i z 

wykorzystaniem zalecanych 

warunków i sposobów jej 

realizacji. 

W szkole monitoruje się                  

i analizuje osiągnięcia 

każdego ucznia, z 

uwzględnieniem jego 

możliwości rozwojowych, 

formułuje się i wdraża 

wnioski z tych analiz. 

Wdrażane wnioski 

przyczyniają się do wzrostu 

efektów uczenia się                         

i osiągania sukcesów 

edukacyjnych uczniów. 

Wyniki analizy osiągnięć 

uczniów, potwierdzają 

skuteczność 

podejmowanych działań 

W szkole analizuje się 

wyniki sprawdzianu. 

Analizy prowadzą do 

formułowania wniosków i 

rekomendacji, na podstawie 

których nauczyciele planują 

i podejmują działania. 

Planowanie procesów 

edukacyjnych w szkole 

służy rozwojowi uczniów. 
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internetowa, biblioteka, czytelnia).                                                                                   

11. Efektywne wdrażanie nowoczesnych, 

aktywizujących metod i technik nauczania. 

12. Stosowanie przez nauczycieli nowatorskich  

rozwiązań służących rozwojowi uczniów. Realizacja 

innowacji, programów i projektów edukacyjnych, w tym 

projektów  z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej   

13. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 

socjoterapeutycznych i  i logopedycznych dla uczniów 

ze szczególnymi trudnościami w uczeniu się.   

14.  Zapewnianie uczniom możliwości 

wszechstronnego rozwoju wiedzy i umiejętności w 

zakresie kompetencji kluczowych poprzez uczestnictwo 

w różnorodnych kołach zainteresowań, zajęciach 

pozalekcyjnych                              i pozaszkolnych   

15. Motywowanie i przygotowanie uczniów do udziału  

w konkursach  szkolnych i pozaszkolnych poprzez 

indywidualizację procesu nauczania i zajęcia 

pozalekcyjne rozwijające zdolności i predyspozycje 

uczniów      

16. Przygotowanie uczniów do udziału w  

ogólnopolskich konkursach wiedzy: Olimpus, Meridian, 

Świetlik, Z poprawną polszczyzną na co dzień,                            

Z poprawną ortografia na co dzień     

17. Promowanie osiągnięć uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Uczniowie znają stawiane 

przed nimi cele uczenia się    

i formułowane wobec nich 

oczekiwania 

Informowanie ucznia o jego 

postępach w nauce oraz 

ocenianie pomagają 

uczniom uczyć się i 

planować ich indywidualny 

rozwój 

 Nauczyciele i uczniowie 

tworzą atmosferę 

sprzyjającą uczeniu się. 

Nauczyciele stosują różne 

metody pracy dostosowane 

do potrzeb ucznia, grupy                  

i oddziału. Stwarzają 

sytuacje, które zachęcają 

każdego ucznia do 

podejmowania 

różnorodnych aktywności.                

Uczniowie czują się 

odpowiedzialni za własny 

rozwój i uczą się od siebie 

nawzajem. 

W szkole stosuje się 

nowatorskie rozwiązania 

służące rozwojowi uczniów. 

Sukcesy uczniów i 

nauczycieli szkoły są 

prezentowane w szkole i 

środowisku. 

3. Doskonalone 

są działania 

opiekuńcze                               

i wychowawcze 

szkoły.           

Respektowane są 

normy społeczne 

1. Rozpoznanie potrzeb rozwojowych  oraz warunków 

środowiska rodzinnego  każdego ucznia. 

2. Tworzenie atmosfery przyjaznej uczniowi, 

sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 

3.Troska o bezpieczeństwo uczniów w szkole. 

 

4. Analizowanie podejmowanych działań 

Działania szkoły zapewniają 

uczniom bezpieczeństwo 

fizyczne i psychiczne, a 

relacje między wszystkimi 

członkami społeczności 

szkolnej są oparte na 

wzajemnym szacunku                          

i zaufaniu. 
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wychowawczych. ocenianie ich skuteczności oraz 

modyfikowanie w razie potrzeb. 

 

5.Otaczanie szczególną opieką dzieci potrzebujących 

pomocy wychowawczej i  materialnej. 

 

6.Opracowanie wspólnie z rodzicami, programu 

wychowawczego i profilaktycznego szkoły a następnie 

monitorowanie realizacji tych programów. 

 

7.Opracowanie klasowych planów wychowawczych                   

zgodnie z programem wychowawczym szkoły i we 

współpracy z uczniami i rodzicami. 

 

8. Organizacja imprez klasowych o charakterze 

integracyjnym: Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, 

Wigilia klasowa, Dzień Kobiet 

 

9. Rozbudzanie zainteresowań kulturalnych                                  

i turystycznych poprzez organizowanie wycieczek                                

i wyjazdów do kin i teatrów 

 

10. Realizowanie programów profilaktycznych                                 

i prozdrowotnych: Bezpieczna szkoła, Krąg, Magiczne 

kryształy, Drugi elementarz, Jestem OK., Miedzy nami 

kobietkami, Zdrowo jem – więcej wiem, Trzymaj formę, 

Klub Bezpiecznego Puchatka 

 

11. Rozwijanie postaw patriotycznych: obchody Dnia 

Niepodległości, Święto 3 Maja 

 

12. Prowadzenie akcji charytatywnych: WOŚP, Podaję 

ci rękę, Góra grosza, I ty możesz zostać Św. Mikołajem 

 

13.Realizacja projektów propagujących zdrowy styl 

życia i aktywność fizyczną realizowanych w ramach 

,,Szkoły promującej zdrowie” 

 

 

 

14. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Prowadzenie 

zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Zapewnienie opieki pielęgniarki i stomatologa. 

 

15. Wspomaganie rozwoju uczniów poprzez działalność 

świetlicy szkolnej. 

 

16.Zapewnienie obiadów dla uczniów w stołówce 

szkolnej. 

Zasady postępowania                           

i współżycia w szkole są 

uzgodnione i przestrzegane 

przez uczniów, 

pracowników szkoły                              

i rodziców. 

Zajęcia rozwijające 

zainteresowania                                  

oraz zajęcia dla uczniów 

wymagających  wsparcia                      

w rozwoju dostosowane są  

do potrzeb każdego 

dziecka. 

Szkoła współpracuje  

z poradniami 

psychologiczno-

pedagogicznymi i innymi 

podmiotami świadczącymi 

poradnictwo i pomoc 

uczniom. 

W szkole  są realizowane 

działania 

antydyskryminacyjne 

obejmujące całą 

społeczność szkoły . 

W opinii rodziców i uczniów 

wsparcie otrzymywane  

w szkole odpowiada ich 

potrzebom 

Uczniowie współpracują ze 

sobą w realizacji 

przedsięwzięć będących 

wynikiem działań 

samorządu uczniowskiego. 

Zasady postępowania                        

i współżycia w szkole są 

uzgodnione i przestrzegane 

przez uczniów, 

pracowników szkoły                           

i rodziców. 

W szkole, wspólnie                                

z uczniami i rodzicami, 
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17.Prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Przeprowadzenie egzaminu na kartę 

rowerową                                                

 

18.Propagowanie zachowań proekologicznych. 

Zbieranie surowców wtórnych, udział w akcji: 

Sprzątanie świata 

 

19. Udział szkoły w akcjach: Owoce w szkole,                           

Mleko w szkole i innych promujących zdrowie. 

 

20. Przestrzeganie zasad demokratycznego 

funkcjonowania  społeczności szkolnej. 

 

21. Jasne definiowanie i przestrzeganie praw                                 

i obowiązków uczniów 

22. Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego 

Współpraca uczniów w realizacji przedsięwzięć 

będących wynikiem działań Samorządu Uczniowskiego 

analizuje się podejmowane 

działania wychowawcze, 

ocenia się ich skuteczność 

oraz, w razie potrzeb, 

modyfikuje. 

4. Nauczyciele 

współpracują                         

w planowaniu                           

i realizowaniu 

procesów 

edukacyjnych 

1. Współpraca nauczycieli w planowaniu procesów 

edukacyjnych w ramach zespołów nauczycielskich. 

2.Organizowanie, realizacja i modyfikacja działań 

edukacyjnych  w oparciu o współpracę w zespołach 

przedmiotowych   

3.   Wspólnie rozwiązywanie problemów 

wychowawczych oraz  doskonalenie metod i form pracy 

poprzez współpracę w zespołach nauczycieli uczących 

w danej klasie. 

4. Włączenie wszystkich nauczycieli do ewaluacji 

wewnętrznej, wspólne opracowywanie wyników i 

wskazywanie wniosków i rekomendacji do prowadzenia 

efektywnej pracy szkoły.                                                                                                     

5.Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej 

poprzez organizowanie wewnątrzszkolnych form 

doskonalenia zawodowego oraz uczestnictwo                                 

w zewnętrznych szkoleniach                                                                                      

6.Wzmacnianie roli zespołów nauczycieli poprzez 

wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc, prowadzenie 

lekcji otwartych. 

Nauczyciele współpracują 

ze sobą w planowaniu, 

organizowaniu, 

realizowaniu i 

modyfikowaniu procesów 

edukacyjnych. 

Wprowadzanie zmian 

dotyczących przebiegu 

procesów edukacyjnych  

następuje w wyniku ustaleń 

między nauczycielami. 

Nauczyciele wspólnie 

rozwiązują problemy, 

doskonalą metody i formy 

współpracy oraz pomagają 

sobie nawzajem                            

w ewaluacji i doskonaleniu 

własnej pracy. 
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7.Opracowywanie i udostępnianie innym nauczycielom 

narzędzi pomiaru dydaktycznego, scenariuszy lekcji, 

prezentacji multimedialnych. 

8.Współpraca z nauczycielami z innych szkół. 

5. Rodzice są 

partnerami szkoły 

1. Badanie opinii rodziców na temat pracy szkoły w 
ramach ewaluacji wewnętrznej 

2. Czynne włączenie rodziców w działalność statutową 
szkoły: uchwalanie przez RR  Programu 

Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Szkoły 

3. Współpraca nauczycieli i rodziców w planowaniu i 
organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, 
imprez, wyjazdów , konkursów. 

4. Współorganizowanie uroczystości i imprez 

klasowych i szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej, 

Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Zabawa 

Karnawałowa, Festyn Rodzinny; 

5.Podejmowanie działań sprzyjających integracji 
rodziców ze szkołą. Realizacja zadań w ramach udziału 
w programie ,,Szkoła współpracy” 

6.Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców 

7, Zachęcanie rodziców do współpracy z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi 

podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc 

uczniom. 

8. Kultywowanie szkolnych tradycji. Ślubowanie 

Pierwszoklasistów, Rajd Kościuszkowski, Konkurs 

Wiedzy o Patronie Szkoły, akcja ,,Otwarte drzwi” 

Pożegnanie absolwentów 

 

Szkoła  pozyskuje                                 

i wykorzystuje opinie 

rodziców na temat swojej 

pracy. 

Rodzice współdecydują                  

w sprawach szkoły                               

i uczestniczą w 

podejmowanych 

działaniach. 

W szkole są realizowane 

inicjatywy rodziców na 

rzecz rozwoju uczniów oraz 

szkoły 

6. 

Wykorzystywane 

są zasoby szkoły  

oraz środowiska 

lokalnego na 

rzecz 

wzajemnego 

rozwoju 

1. Rozpoznawanie potrzeb i zasobów szkoły oraz 

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmowanie 

inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. 

2.Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz 

rozwoju szkoły: współpraca z Miejską Biblioteką 

Publiczną, Komendą Powiatową Policji, Miejskim 

Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej , MOSiR, Młodzieżowym Klubem 

,,Jedynka”, PZMotem w Łodzi, Państwową Strażą 

Działania realizowane przez 

szkołę promują wartość 

edukacji w społeczności 

lokalnej. 

Szkoła  współpracuje z 

instytucjami i organizacjami 

działającymi w środowisku 

lokalnym. Współpraca 

wpływa korzystnie na 
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Pożarną, DPS w Lisowicach, ARR, SOSzW  oraz 

innymi szkołami i przedszkolami 

3.Współpraca w ramach profilaktyki z Pełnomocnikiem 

Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem 

Rodzinnym i Powiatową Komendą Policji 

 

6.Stwarzanie uczniom możliwości zaprezentowania  

własnych talentów i osiągnięć na forum miasta i gminy 

np. występy dla rodziców, wernisaże prac uczniów, dni 

rodziny 

 

7. Organizowanie  konkursów gminnych:                                      

Z gramatyką za pan brat, Konkurs ortograficzny dla 

uczniów klas III, Czysty – język ojczysty, Mikołajkowy 

Turniej Ringo, Konkurs matematyczny – Liczyć każdy 

może, Liga mistrzów BRD, Konkurs BRD 

 

9. Aktualizowanie  strony internetowej i kroniki szkoły, 

wydawanie folderów. 

 

10. Promowanie wysokich osiągnięć uczniowskich 

poprzez przyznawanie wyróżnień i publikowanie ich 

wizerunku w prasie. 

 

11. Organizowanie dni otwartych szkoły. 

rozwój uczniów. 

Szkoła  wykorzystuje 

informacje o losach 

absolwentów do 

promowania wartości 

edukacji. 

 

7. Zarządzanie 

szkołą służy jej 

rozwojowi 

 

1. Organizowanie i monitorowanie procesów 
edukacyjnych zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego. 

2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w sposób 
planowy, dokonywanie ewaluacji nadzoru oraz 
wykorzystywanie wniosków do rozwoju szkoły. 

3. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy  
z nauczycielami. 

4. Realizacja koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój 
uczniów. 

5. Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans 
edukacyjnych. 

6. Organizowanie i wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. 

7. Monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych i 

Zarządzanie szkołą 

koncentruje się na 

wychowaniu, nauczaniu i 

uczeniu się oraz 

zapewnieniu odpowiednich 

do realizacji tych zadań 

warunków. 

Zarządzanie szkołą  sprzyja 

indywidualnej i zespołowej 

pracy nauczycieli oraz 

doskonaleniu 
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wychowawców. 

8. Systematyczna współpraca dyrektora z Radą 
Rodziców i Radą SU. 

9. Rozwój bazy i infrastruktury szkoły poprzez realizację 
zadań ( w miarę posiadanych środków finansowych ): 

 przeprowadzenie  gruntownego remontu 
budynku szkoły, 

 dbałość o estetykę i funkcjonalność sal 
lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, 

 zakup sprzętu multimedialnego do kolejnych 
pracowni, 

 modernizacja pracowni komputerowej i 
zwiększenie liczby stanowisk komputerowych 
dla uczniów, 

 systematyczne uzupełnianie księgozbioru 
biblioteki szkolnej, 

 zakup nowego sztandaru 

 wyposażenie świetlicy w zabawki, klocki, gry 

 poprawa bazy sportowej 

zawodowemu. 

W procesie zarządzania, w 

oparciu o wnioski 

wynikające z nadzoru 

pedagogicznego, podejmuje 

się działania służące 

rozwojowi szkoły. 

Zarządzanie szkołą 

prowadzi do podejmowania 

nowatorskich działań, 

innowacji i eksperymentów. 

Zarządzanie szkołą sprzyja 

udziałowi nauczycieli i 

innych pracowników szkoły  

oraz uczniów i rodziców w 

procesie podejmowania 

decyzji dotyczących szkoły. 

Dyrektor podejmuje 

skuteczne działania 

zapewniające szkole 

wspomaganie zewnętrzne 

odpowiednie do jej potrzeb. 

 

 

MONITORING   

 Monitorowanie realizacji zadań Koncepcji pracy SP nr 1 odbywa się w ramach nadzoru 

pedagogicznego dyrektora szkoły. 

 

EWALUACJA 

 Ewaluacja Koncepcji dokonuje się podczas zebrania rady pedagogicznej. 

Podstawę do programowania pracy SP w każdym kolejnym roku szkolnym stanowią : 

- wnioski wynikające z analizy zadań realizowanych w danym w roku szkolnym 

- zadania zawarte w Koncepcji pracy SP na lata 2014-2017 

- wyniki ewaluacji wewnętrznej 

Koncepcja Pracy Szkoły została przyjęta do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach w dniu 12 grudnia 2013 r.  

Aneks – 22 stycznia 2015 r. 


