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KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPIE 

NA LATA 2017-2022 

 

 

Wstęp 

Szkoła Podstawowa Słupie posiada dobrze wyposażoną i estetyczną bazę do prowadzenia 

zajęć. Pięć sal lekcyjnych posiada komputer z dostępem do Internetu, dwie sale wyposażone 

są w tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy 

programowej. Termomodernizacji wymaga budynek szkoły. Niezbędna jest budowa sali 

gimnastycznej, brakuje sal lekcyjnych. Modernizacji wymaga także boisko szkolne.  

Środowisko 

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Szansa”. 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty. 

Szkoła usytuowana jest na wsi. Posiada ustalony obwód wsi: Słup, Wlewsk, Zalesie, 

Kurojady. Wychodząc naprzeciw problemom społecznym, Szkoła  prowadzi świetlicę, 

bibliotekę i dożywianie, a także szeroko pojętą pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania. Działania powyższe przynoszą bardzo 

dobre efekty w postaci, dobrej frekwencji i 100% promocji. Szkoła jest jedyną placówką 

oświatową w tej wsi, pełni rolę centrum kultury. Wszyscy uczniowie kończą Szkołę. W 

Szkole oprócz Dyrektora i Rady Pedagogicznej działa Samorząd Uczniowski i Rada 

Rodziców, która w ramach swoich kompetencji współzarządza szkołą. Zaangażowani w 

rozwój Szkoły są członkowie Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa” a także 

władze Gminy Lidzbark.  

 

Misja szkoły 

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności 

szkolnej. 

2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie 

wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. 

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i 

umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. 



Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Słupie    Strona 2 z 6 

 
 

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych 

uczniów. 

5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 

6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.  

 

Wizja szkoły 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do 

kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo - 

profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma 

umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi 

mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie.  

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy 

nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje 

zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje 

twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi 

nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego 

pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". 

Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i 

duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać 

słusznych wyborów. 

 

Koncepcja obejmuje następujące obszary pracy szkoły: 

Kształcenie: 

1. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy  nauczycielami  (powołanymi 

zespołami), we wszystkich obszarach pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji i realizacji procesów kształcenia. 

2. Przy organizacji procesów edukacyjnych uwzględniane będą wnioski z analizy 

wyników egzaminu ósmoklasisty. 

3. Diagnozowanie wyników edukacyjnych uczniów przez zespoły przedmiotowe 

nauczycieli  z wykorzystaniem analizy jakościowej. 

4. Formułowanie i wdrażanie wniosków do dalszej pracy, w celu poprawy efektów 

kształcenia. 

5. Procesy edukacyjne będą przebiegały w sposób planowy. 
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6. Zapewnienie właściwych warunków do realizacji podstawy programowej. 

7. Wykorzystywanie przez nauczycieli w procesie dydaktycznym technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej  na wszystkich zajęciach (w oparciu o zasoby: w 

każdej klasie  komputer z dostępem do Internetu, tablica interaktywne, rzutnik 

multimedialny oraz pracownia komputerowa,). 

8. Prowadzenie zajęć aktywnymi metodami: projekt, obserwacja, wycieczka 

dydaktyczna, dyskusja, itp. 

9. Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,  w tym   

w organizacji konkursów międzyszkolnych, przygotowywania uczniów do konkursów 

organizowanych przez /lub pod patronatem (Warmińsko – Mazurskiego Kuratora 

Oświaty. 

10. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań o charakterze programowym i innowacyjnym, 

 w uzgodnieniu z rodzicami uczniów.  

11. Zapewnienie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez realizację 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć wspomagających i 

terapeutycznych: terapii pedagogicznej, zajęć wyrównawczych, logopedycznych, oraz 

zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. 

12. Promowanie  sposobów motywowania uczniów do nauki poprzez m.in. publikowanie 

osiągnięć uczniów w konkursach wiedzy i umiejętności, zawodach sportowych, 

innych przedsięwzięciach. 

13. Wdrożenie  dziennika elektronicznego. 

Wychowanie 

1. Diagnoza i analiza problemów wychowawczych. Programowanie oddziaływań 

wychowawczych z udziałem wszystkich nauczycieli, oraz we  współpracy z 

rodzicami. 

2. Wychowanie patriotyczne. 

3. Organizacja uroczystości rocznicowych dla środowiska lokalnego. 

4. Udział  Szkoły w uroczystościach organizowanych na terenie miasta Lidzbark. 

5. Wspieranie kształtowania postaw ekologicznych, artystycznych i sportowych. 

6. Inicjowanie organizacji wystaw prac plastycznych uczniów. 

7. Rozwijać inicjatywy samorządności uczniowskiej w ramach szkolnego wolontariatu. 

8. Aplikowanie o dofinansowanie projektów edukacyjnych, zarządzanie projektami. 

9. Uczestnictwo uczniów  w gminnych programach: edukacji regionalnej i kulturalnej.  
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10. Organizowanie uroczystości  środowiskowych, festynów, koncertów dla środowiska. 

        

Opieka i profilaktyka 

1. Diagnoza problemów i określenie priorytetów. 

2. Poprawy bezpieczeństwa, ciągłe rozpoznawanie  miejsc stwarzających zagrożenie w 

Szkole. 

3. Wdrażanie projektów profilaktycznych w formie alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego: warsztatów, wycieczek itp. Zapraszanie do ich prowadzenia 

psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

4. Prowadzenie świetlicy dla uczniów. 

5. Udział w projektach prozdrowotnych, Sanepid-u, organizowanie własnych prezentacji 

zdrowej żywności, degustacji przetworów mlecznych, zdrowa żywność. 

6. Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  dla wszystkich uczniów (zasoby: 

przeszkoleni nauczyciele i pozostali pracownicy). 

7. Nadzór nad bezpieczeństwem uczniów, kontrola efektywności dyżurów nauczycieli. 

8. Wspieranie nauczycieli w działaniach profilaktycznych dotyczących zagrożeń 

cywilizacyjnych i patologią. Uczestnictwo w projektach profilaktycznych. Współpraca 

ze: Stowarzyszeniem Społeczno – Oświatowym Szansa Urzędem Gminy Lidzbark, 

Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią psychologiczno-

pedagogiczną i innymi. 

9. Organizowanie pomoc socjalnej: dożywianie, wyprawki, stypendia socjalne. 

 

Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym: 

1. Diagnoza oczekiwań społeczności lokalnej. 

2. Cykliczne spotkania dyrekcji Szkoły  z ogółem rodziców. 

3. Pełniejsze uwzględnianie wniosków rodziców przy planowaniu oddziaływań 

wychowawczych i profilaktycznych. 

4. Współpraca z Radnym Gminy Lidzbark 

5. Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy. 

 

Kadra  

1. Analizowanie potrzeb kadrowych, zatrudnianie nauczycieli z najwyższymi 

kwalifikacjami. 
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2. Łączenie doświadczeń i wiedzy nauczycieli z dłuższym stażem z innowacyjnością 

młodszej kadry. 

3. Integracja kadry pedagogicznej. 

4. Podział kompetencji i obowiązków. 

5. Organizacja szkoleń wewnętrznych  oraz dotowanie dokształcania i doskonalenia 

zgodnie z potrzebami Szkoły. 

6. Wspieranie i motywowanie nauczycieli, promowanie inicjatyw innowacyjności. 

7. Ocenianie i nagradzanie efektów pracy, zgodnie z obowiązującym w szkole systemem 

motywacyjnym. 

 

Baza Szkoły 

1. Bieżące doposażenie w pomoce dydaktyczne i uzupełnianie księgozbioru. 

2. Zakup laptopów do klas. 

3. Starania o realizację termomodernizacji, modernizacji budynku szkolnego, boiska 

szkolnego,  

4. Budowa sali gimnastycznej, sal lekcyjnych. 

5. Okresowe wykonywanie przeglądów bezpieczeństwa. 

 

Organizacja i zarządzanie  

1. Delegowanie uprawnień zgodnie z kompetencjami poszczególnym pracownikom,  czy 

zespołom. 

2. Gospodarowanie środkami budżetowymi zgodnie z obowiązującym prawem. 

3. Aktualizacja dokumentów zgodnie ze zmieniającym się prawem oświatowym. 

4. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego w oparciu o uzyskiwane efekty pracy. 

5. Sprawowanie kontroli zarządczej, zarządzanie ryzykiem. 

6. Organizowanie spotkań integracyjnych dla wszystkich pracowników Szkoły.  

7. Doskonalenie przepływu informacji, zgodnie ze strukturą organizacyjną. 

8. Pozyskiwanie sponsorów.  

  

Ewaluacja realizacji planowanych działań. 

Ocena przydatności i skuteczności wszystkich podejmowanych działań w odniesieniu do 

założonych celów odbywać się będzie  szczególności poprzez: 

 prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej, 
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 obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli, 

 kontrolę realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

 analizę sprawozdań  z pracy zespołów działających  w Szkole,  

 monitorowanie sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych. 

Do planowania i modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w Szkole 

wykorzystywane będą wnioski z nadzoru oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

Koncepcja pracy Szkoły podlega modyfikacji, a jej podstawę stanowić będą zdiagnozowane 

potrzeby uczniów, środowiska lokalnego oraz zmiany w prawie oświatowym  

i wewnątrzszkolnym. Kierunki działania Szkoły określone w niniejszej koncepcji zostaną  

uwzględnione w planie pracy szkoły w latach szkolnych: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022. 

 

 


