Koncepcja Pracy
Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego
w Waleńczowie
na lata 2015 – 2020

Pomóżmy każdemu dziecku
odkryć tkwiące w nim zdolności
i rozwijać je na miarę jego możliwości,
zapewniając sprzyjające warunki.

Przyjęta do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 18/14/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.
Pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców dnia 14 września 2015r.

Koncepcja Pracy Szkoły określa kierunki pracy i rozwoju uwzględniające potrzeby rozwojowe
uczniów i specyfikę pracy szkoły. Dokument pozwoli planować i organizować działania zgodnie
z możliwościami placówki, lokalnymi potrzebami i uwarunkowaniami środowiska. Będzie
drogowskazem, który wytyczy wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek
działań.
Dokumenty wewnątrzszkolne wspierające koncepcję:
1. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego
w Waleńczowie.
2. Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie.
3. Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie.
4. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie.
5. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie.
6. Statut Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie.
Kierunki pracy i rozwoju. Priorytety
Najważniejsze zadania do realizacji na najbliższe lata:
1) uzyskiwanie jak najwyższych efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
oraz realizacji celów i zadań statutowych;
2) zapewnienie optymalnych warunków do organizacji procesów kształcenia,
wychowania i opieki;
3) stworzenie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju i aktywności;
4) kontynuowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
5) zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły poprzez odpowiednie jej zarządzanie.
Cele szkoły
Ogólne cele Szkoły zawarte są w Statucie, znajdują także swoje odbicie w innych
dokumentach, takich jak Program Profilaktyczny i Program Wychowawczy oraz Plan Pracy
Szkoły.
Wytyczone kierunki działań, jak i zadania zaplanowane do realizacji wynikają po części
z ogólnych założeń polityki oświatowej państwa i wymogów, jakie stawia się placówkom
oświatowym, po części zaś są próbą poprawy funkcjonowania szkoły i zwiększenia
atrakcyjności jej oferty edukacyjnej w obliczu stale zmniejszającej się liczby uczniów
i konkurencji w środowisku lokalnym.
Analiza mocnych i słabych stron szkoły
Mocne strony:
1) mała, jednozmianowa Szkoła;
2) bezpieczna dla każdego ucznia;
3) każde dziecko jest dostrzeżone i traktowane indywidualnie;
4) wspólna praca na rzecz dzieci jednoczy społeczność szkolną i pozaszkolną;
5) właściwy klimat i atmosfera pracy nauczycieli i uczniów;
6) bogata baza dydaktyczna Szkoły;
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7) różnorodne formy popularyzowania szkoły i jej dorobku w środowisku;
8) bardzo dobra współpraca Szkoły z instytucjami wspomagającymi;
9) wypracowana tradycja szkoły związana z obchodami rocznic narodowych i organizacją
stałych imprez wynikających z kalendarza, m.in.: Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na
przedszkolaka i ucznia, Jasełka, Choinka szkolna, Konkursy Gminne, festyn szkolny, Dzień
Dziecka, Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki;
10) bardzo dobra współpraca z Radą Rodziców i rodzicami;
11) pozytywny wizerunek Szkoły w środowisku lokalnym;
12) wysokie wyniki uczniów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej;
13) stała kadra nauczycieli aktywnie uczestniczących w doskonaleniu zawodowym;
14) aktywny udział Szkoły w akcjach charytatywnych.
Słabe strony:
1) stary budynek szkoły niezaspokajający potrzeb lokalowych, w tym sali gimnastycznej.
Misja i wizja szkoły
Misja
Jesteśmy szkołą, która:
1) jest bezpieczna i wolna od przemocy;
2) uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
3) sprawiedliwie ocenia;
4) kształci efektywnie, nowocześnie i atrakcyjnie;
5) rozpoznaje i rozwija talenty, oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych zapewniających
rozwój osobowości uczniów;
6) wspiera uczniów z trudnościami w nauce;
7) stwarza życzliwą atmosferę pracy i nauki;
8) uczy tolerancji i szacunku dla inności drugiego człowieka;
9) uczy patriotyzmu i szacunku dla symboli narodowych, kształtuje poczucie przynależności
regionalnej, narodowej i europejskiej;
10) wspiera rodzinę w wychowaniu dzieci;
11) doskonale zna sytuację rodzinną uczniów, podejmuje działania opiekuńcze;
12) integruje środowisko lokalne;
13) współpracuje z rodzicami, najważniejszymi partnerami szkoły.
Wizja
Wizją naszej Szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów Szkoły
i środowiska, zmierzające do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających
prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie.
W tym celu pragniemy tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego
i rozwoju osobowości każdego ucznia, tak, aby uczniowie kończący Szkołę posiadali wiedzę
i umiejętności zawarte w sylwetce absolwenta.
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Ważną rolę spełniają w tym procesie nauczyciele, którzy:
1) starają się dawać najlepsze przykłady właściwego postępowania, budując w ten
sposób swój autorytet;
2) posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań Szkoły;
3) dostosowują swoje wymagania do możliwości ucznia, pamiętając, że największym
dobrem jest człowiek;
4) przestrzegają zasad etyki zawodowej - są sprawiedliwi, rzetelni i odpowiedzialni;
5) pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów, budzą w nich wiarę we własne
siły, wspierają w rozwoju;
6) celem prowadzonych przez siebie zajęć czynią odkrycie i rozwój talentu ucznia;
7) stale rozwijają i doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy;
8) ściśle współpracują z rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami wspierającymi
rozwój uczniów.
Częścią szkolnej społeczności są rodzice, na których w równym stopniu spada obowiązek
i przywilej wychowywania i edukowania młodzieży:
1) rodzice są i będą pierwszymi, i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci;
2) motywują dziecko do rozwoju, doceniając jego wysiłki i osiągnięcia;
3) zapewniają poczucie bezpieczeństwo i akceptacji;
4) są otwarci na szczerą współpracę z nauczycielami i wychowawcami;
5) współpracują ze szkołą biorąc aktywny udział w pracy szkoły oraz tworzeniu jej
dobrego wizerunku.
Sylwetka absolwenta
Działania Szkoły zmierzają do tego, by nasz ABSOLWENT:
1) w sferze nauki:
- sprawnie posługiwał się j. polskim,
- w typowych sytuacjach używał języka obcego
- był przygotowany do dalszej nauki,
- miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia;
2) w sferze społecznej:
- dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu,
- znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu,
- był odpowiedzialny, prawy i uczciwy,
- umiał współpracować w grupie,
- był tolerancyjny,
- potrafił zachować się kulturalnie,
- budował przyjazne relacje z rówieśnikami,
- dbał o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
- dbał o swój wygląd;
3) w sferze kulturowej:
- uczestniczył w różnych formach kultury,
- umiał analizować docierające do niego informacje,
- był aktywny fizycznie i artystycznie.
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Zadania szkoły w podstawowych obszarach
1. Efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań
statutowych.
Uczniowie będą osiągali wyniki na miarę swoich możliwości, będą podejmowali różnorodne
działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju Szkoły. Posłużą temu następujące działania:
 wyniki sprawdzianu będą analizowane za pomocą różnorodnych metod;
 wdrażane wnioski z analizy sprawdzianów przyczynią się do wzrostu efektów
kształcenia;
 systematycznie przeprowadzana diagnoza i analiza osiągnięć uczniów uwzględniać
będzie ich możliwości rozwojowe;
 wdrażane wnioski z analizy wyników przyczynią się do poprawy wyników w nauce;
 podejmowane działania wychowawcze będą eliminowały zagrożenia oraz wzmacniały
właściwe zachowania;
 dokonywana będzie ocena skuteczności działań wychowawczych oraz ich
modyfikacja uwzględniająca inicjatywy uczniów;
 przestrzegane będą ustalone normy współżycia;
 rozwijana będzie samorządność uczniów poprzez współpracę z Samorządem
Uczniowskim, wspieranie organizowanych przez niego akcji, zasięganie opinii
dotyczących działalności Szkoły.
Obiektywnym sprawdzianem skuteczności działań będą czołowe miejsca w konkursach
międzyszkolnych i średnie wyniki sprawdzianu po klasie VI wyższe od średnich
wojewódzkich i krajowych. Stanowić one będą wyzwania dla młodszych uczniów i ich
nauczycieli oraz wpływać na przygotowanie dzieci do dalszej nauki.
Wychowanie będzie stałym procesem doskonalenia ucznia, który poprzez swoje wybory
i działania będzie stawał się człowiekiem kulturalnym, odpowiedzialnym i otwartym na
zachodzące zmiany.
2. Organizacja procesów kształcenia, wychowania i opieki.
Procesy zachodzące w szkole muszą służyć realizacji przyjętej koncepcji pracy. Konieczne
jest określenie celów, kryteriów i kierunków działań. W planowaniu pracy muszą
uczestniczyć nauczyciele, którzy wiedzą i rozumieją co szkoła chce osiągnąć i jak będzie to
realizować. Podejmowane działania powinny być monitorowane, analizowane, a wyciągane
wnioski wdrażane w celu doskonalenia procesów edukacyjnych.
Szkoła osiągnie to poprzez spełnienie m.in. następujących kryteriów:
 Koncepcja Pracy Szkoły jest przyjęta przez radę pedagogiczną, jest znana
i akceptowana przez uczniów i rodziców;
 oferta zajęć edukacyjnych jest modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami uczniów
i rodziców;
 nauczyciele i uczniowie mają dostęp do pomieszczeń, środków dydaktycznych
i materiałów zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy
programowej;
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 nauczyciele posiadają plany pracy dydaktycznej i wychowawczej, których realizację
monitorują i doskonalą je;
 nauczyciele zapoznają uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na oceny
śródroczne i roczne;
 nauczyciele dostosowują swoją pracę do możliwości uczniów;
 poziom procesu lekcyjnego jest wysoki dzięki stosowanym metodom wspomagającym
i aktywizującym uczniów;
 stosowanie obok oceny wyrażonej stopniem oceniania kształtującego – ocena
dokonywana w dowolnym momencie, zawiera analizę niepowodzeń oraz wskazania
i zalecenia do planowania indywidualnego procesu uczenia się ucznia;
 nauczyciele pracują w zespołach: klas I-III, międzyprzedmiotowym, wychowawczym
oraz zadaniowych (powoływanych do wykonania konkretnych czynności) w celu
doskonalenia procesów edukacyjnych;
 Szkoła działa w oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki akceptowany
przez uczniów, modyfikowany zgodnie z ich potrzebami i udziałem;
 oferta zajęć pozalekcyjnych wynikających z art. 42 KN zwiększa szanse edukacyjne
uczniów i uwzględnia ich indywidualne potrzeby.
Podstawą powodzenia powyższych działań stanowią kompetencje kadry pedagogicznej
wsparte odpowiednim wyposażeniem Szkoły.
Dyrektor będzie wspomagał nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:
 organizację szkoleń i narad zgodnie z planem doskonalenia (współpraca z SOD,
RODN „WOM” w Częstochowie, METIS w Katowicach);
 motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;
 promowanie nauczycieli kreatywnych, osiągających sukcesy w pracy, zarówno na
terenie szkoły jak i w środowisku;
 organizowanie szkoleń w połączeniu z innymi szkołami z terenu gminy;
 przedstawianie wniosków ze sprawowanego nadzoru.
3. Stworzenie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju i aktywności.
Działania podejmowane przez społeczność szkolną:
 rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w samorządzie uczniowskim
i wspieranie inicjatyw uczniów przez nauczycieli oraz dyrekcję Szkoły;
 inicjowanie przez uczniów różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju,
rozwoju Szkoły i społeczności lokalnej;
 pozyskiwanie przez uczniów sojuszników do realizacji swoich działań;
 prezentowanie prac i wytworów uczniów na wystawach, gazetkach, stronie
internetowej szkoły;
 udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych;
 promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu i udział w akcjach
o tematyce profilaktycznej;
 udział w akcjach charytatywnych;
 organizowanie prelekcji, spotkań z absolwentami i innymi osobami, które mogą mieć
pozytywny wpływ na rozwój edukacyjny i aktywność uczniów;
 opiniowanie przez uczniów spraw szkoły zgodnie z kompetencjami;
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 zapoznawanie uczniów z dokumentami Szkoły i uwzględnianie ich opinii do
modyfikacji podejmowanych działań.
4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Szkoła jest placówką gminną, dlatego musi podejmować inicjatywy na rzecz środowiska.
Powinna dostarczać lokalnej społeczności możliwości przyjemnego i pożytecznego spędzania
czasu, pełnić funkcję ośrodka kulturalnego w swojej miejscowości.
 współpraca z instytucjami i organizacjami, a w szczególności: Klubem Sportowym
„Maraton”, Biblioteką Gminną, OSP, GOPS, Bankiem Spółdzielczym, Szkołami
Podstawowymi z Gminy Opatów, ZNP;
 budowanie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym;
 promowanie swojej działalności;
 informowanie środowiska o celowości i skuteczności podejmowanych działań m.in.
poprzez stronę internetową;
Rada Rodziców będzie współdecydować w sprawach Szkoły i uczestniczyć
w podejmowanych decyzjach. Placówka będzie pozyskiwać rodziców nie tylko do udzielania
szkole pomocy, ale do aktywnego, partnerskiego współuczestniczenia w procesie
dydaktyczno-wychowawczym, do kontroli i oceny jej pracy, do współodpowiedzialności
i pomocy w budowaniu ładu organizacyjnego poprzez:
 współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych (zabawy karnawałowe,
festyny);
 opiniowanie spraw szkoły zgodnie z kompetencjami;
 zapoznawanie z dokumentami (w szczególności Statut, Program Wychowawczy
i Program Profilaktyki, Plan Pracy Szkoły)
 przekazywanie informacji dotyczących pracy Szkoły podczas zebrań i wywiadówek;
 uwzględnianiu opinii rodziców do modyfikacji podejmowanych działań;
 zapraszanie do udziału w szkolnych uroczystościach.
Szkoła w środowisku lokalnym ma być kojarzona z tym, co najlepsze: bezpieczeństwem,
przyjazną, rodzinną atmosferą, rzetelnym, solidnym nauczaniem i wychowaniem.
5. Zarządzanie szkołą
Celem zarządzania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły. W obszarze
zarządzania będą to w szczególności następujące zadania:
 nauczyciele zespołowo planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą swój
warsztat pracy;
 dyrektor stwarza warunki i monitoruje pracę zespołów;
 ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli;
 wnioski z wewnętrznego nadzoru służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu
szkoły;
 nauczyciele dbają o dostępny w szkole sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podejmują
działania służące wzbogaceniu bazy dydaktycznej;
 dyrektor podejmuje skuteczne działania służące poprawie warunków pracy i nauki.

6

Ewaluacja koncepcji
Dyrektor i nauczyciele Szkoły, dążąc do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości
kształcenia i wychowania, będą monitorować koncepcję pracy Szkoły, ze względu na stale
zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Wnioski
z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzona w wybranych obszarach, służyć będą
jako baza do modyfikacji procesów zachodzących w Szkole oraz ich planowania
w przyszłości.
Dokumenty wewnątrzszkolne wspierające ewaluację koncepcji:
1) wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły;
2) sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Planu Pracy Szkoły, Programu
Wychowawczego, Programu Profilaktyki;
3) wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej.
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