
Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych  

i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach 

  

 

 

1. Podstawy prawne koncepcji pracy szkoły: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 165, poz. 977) 

 Statut PSP w Kujakowicach Dolnych 

 Program Wychowawczy PSP w Kujakowicach Dolnych 

 Program Profilaktyczny PSP w Kujakowicach Dolnych 

 

2. Opis potrzeb  - uczniowie, szkoła, rodzice i środowisko. 

 

   Szkoła obejmuje  6 klas oraz dwa oddziały przedszkolne, w tym oddział zamiejscowy w Łowkowicach. Aktualnie uczy się  w niej 160 uczniów   

z Kujakowic Dolnych i Górnych, Gotartowa, Maciejowa i Pszczonek oraz Łowkowic. W szkole pracuje 22 nauczycieli i 8 pracowników obsługi. 

 
Potrzeby uczniów: 

- większa ilość wyjazdów jednodniowych (integracja zespołu klasowego), 

- większa ilość wycieczek kilkudniowych (integracja zespołu klasowego), 

- atrakcyjniejsze i różnorodne zajęcia lekcyjne, 

- lepsza organizacja zajęć dodatkowych (ze względu na przeciążenie niektórych uczniów), 

- wzbogacenie klas w pomoce dydaktyczne, 

- zwiększenie liczby stanowisk w sali komputerowej, 



- stosowanie pracy w grupach na zajęciach lekcyjnych, 

- wprowadzenie e-podręczników w szkole, 

- ograniczenie liczby zadawanych zadań domowych, 

- otwarcie w szkole sklepiku ze zdrową żywnością. 

- zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej 

 

Potrzeby nauczycieli: 

- współpraca ze wszystkimi rodzicami, 

- wzbogacenie bazy dydaktycznej (atrakcyjne środki dydaktyczne), 

- poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji w pracy, 

- możliwość adekwatnego do potrzeb dokształcania i rozwoju zawodowego, 

- pracownie przedmiotowe, 

- lepszy przepływ informacji pomiędzy pracownikami szkoły, 

- współpraca pomiędzy wszystkimi nauczycielami (dobra atmosfera). 

Potrzeby rodziców i środowiska: 

- zapewnienie dzieciom opieki w czasie dowozów, 

- zapewnienie dzieciom opieki po zajęciach lekcyjnych w świetlicy szkolnej, 

- organizowanie w szkole zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, 

- dofinansowanie (podręczników, wyjazdów), 

-  dożywianie dzieci, 

- możliwość kontaktu z wychowawcą, 

- współuczestniczenie w funkcjonowaniu szkoły: wspólne rozmowy z dyrektorem i nauczycielami, ustalanie priorytetów, na co przekazywać 

środki pieniężne, 

- wpływ na program wychowawczy, 

- atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, 

- dobre wyposażenie klas, biblioteki, świetlicy, 

- organizacja spotkań integracyjnych dla całej społeczności szkolnej, 

- organizacja festynu rodzinnego, 

- wspólne wycieczki klasowe integrujące rodziców, dzieci, wychowawcę klasy, 

 



 

3. Misja szkoły: 

 

Naszym celem jest to, by nasza szkoła była najlepsza....Żeby była szkołą, w której nie ma porażek i którą wszyscy uczniowie kończą, wiedząc, jaki 
mają talent, jakie zdolności   i jaki typ inteligencji, dzięki którym mogą stać się kimkolwiek zechcą” 

M. Alexsander 
  

4. Wizja szkoły: 

 

Uczeń patrzący śmiało w przyszłość. 

 

5. Model absolwenta szkoły: 

- dobrze wykształcony, 

- kreatywny, 

- kulturalny, 

- życzliwy, 

- dobrze przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie, 

  

- przygotowany do wykonywania zawodu, 

- wyposażony w umiejętności praktyczne, 

- znający i przestrzegający zasad i norm postępowania. 

 

 



 

6. Priorytety szkoły: 

 Rozwijanie u uczniów chęci zdobywania wiedzy, umiejętności planowania własnego uczenia się i twórczego myślenia. 

 Efektywna współpraca wszystkich podmiotów (nauczyciele, rodzice, uczniowie, środowisko). 

 Wysoki stopień zaangażowania nauczycieli w pracę, podnoszenie kwalifikacji, uatrakcyjnianie zajęć. 

 Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych. 

 Rozpoznawanie i diagnozowanie problemów uczniów, wskazywanie sposobów ich rozwiązywania. 

 Pozyskiwanie środków i udział w projektach unijnych. 

 

 

 

7. Plan pracy szkoły. 

Zadania na lata 2015-2020 

 

 

     

Lp. Cele/zadania ogólne Zadania 

szczegółowe 

Termin realizacji Odpowiedzialni Monitoring/ 

ewaluacja/ 

wskaźniki/ 

załączniki 

1. 

 

 

 

Planowanie własnego uczenia się  

i indywidualnego rozwoju 

 

 

Wdrożenie uczniów do planowania 

własnej nauki, selekcja 

umiejętności, wiadomości. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wychowawca 

klasy, nauczyciel 

przedmiotu 

Librus,  

dyplomy 

 

 



 

 

 

 

 

 

Organizacja zajęć dodatkowych 

uwzględniających zainteresowania 

uczniów. 

Ankieta dla 

uczniów - 

maj/czerwiec 

Organizacja           

i rozpoczęcie 

zajęć - wrzesień 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Ankieta 

Kontynuowanie Dnia Kariery. W ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele Ankieta 

Organizacje wyjazdów, wycieczek 

poznawczych. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Dyrektor, 

wychowawcy 

Zdjęcia 

Zdobycie środków na 

dofinansowanie zajęć, wycieczek, 

ewentualnych nagród i stypendiów. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

rodzice 

Zdjęcia 

Organizowanie dla uczniów 

warsztatów nauki szybkiego 

czytania lub zapamiętywania. 

Wrzesień-

październik 

 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Zaświadczenie  

o ukończeniu 

warsztatu 

 



 

2. Samodzielne zdobywanie wiedzy, 

w miarę możliwości własnego 

rozwoju 

Zorganizowanie przez szkołę konkursu 

przedmiotowego lub sportowego. 

 

Zgodnie                 

z ustalonym 

harmonogramem 

Nauczyciel 

danego 

przedmiotu, 

ewentualnie 

chętni  

nauczyciele 

Scenariusze, 

zdjęcia 

Wspólny wybór i realizacja projektów 

unijnych, ewentualnie opracowanie 

własnego projektu według potrzeb. 

Zgodnie                       

z harmonogramem 

projektów 

Rada 

Pedagogiczna, 

powołane zespoły 

Wnioski, 

zdjęcia 

Udział w spotkaniach organizowanych 

przez wydawnictwa pedagogiczne. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Zaświadczenie, 

oferta 

edukacyjna 

Śledzenie bieżącej oferty kulturalnej           

i sportowej oraz wybór tych imprez, w 

których chcemy wziąć udział. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły, rodzice 

Zdjęcia 

W ramach art. 42 uczniowie proponują co 

chcieliby robić w tym czasie. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Realizujący art. 

42 

Sprawozdanie 

na koniec roku 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnozowanie 

i wskazanie sposobu 

rozwiązywania problemów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaangażowanie rodziców – kontakt            

z rodzicami i przekazanie informacji o 

problemach/zagrożeniach. 

 

W zależności od 

potrzeb 

Nauczyciele, 

uczniowie, 

rodzice 

Lista 

obecności, 

ankieta 

Rozmowy indywidualne z uczniem/ 

rodzicem. 

Po rozpoznaniu 

problemu/zagroże

nia 

Pedagog, 

wychowawca, 

dyrektor 

Notatka 

Kierowanie do różnych instytucji                

w zależności od potrzeb. 

Zgodnie               

z bieżącymi 

potrzebami 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, dyrektor 

Wpisy 

w 

dokumentach. 

Opinie i 



 

 

 

 

 

 

 

 

diagnozy 

specjalistów 

(PPP i inne 

instytucje) 

Konstruowanie odpowiednich narzędzi 

diagnostycznych. 

Zgodnie               

z bieżącymi 

potrzebami 

Pedagog, dyrektor Ankieta, 

wywiad 

Rozmowy z wychowawcami. 

 

Zgodnie               

z bieżącymi 

potrzebami 

Wychowawca, 

pedagog, dyrektor 

Notatki, pisma 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminowanie niepożądanych  

zachowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowy indywidualne z uczniem. 

 

Po rozpoznaniu 

problemu 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

Dziennik, 

formularz 

rozmowy 

Rozmowy indywidualne z rodzicem. 

 

Po rozpoznaniu 

problemu 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

Dziennik, 

formularz 

wywiadu 

Apele porządkowe. 

 

Zgodnie               

z bieżącymi 

potrzebami 

Dyrektor Wpisy do 

dziennika 

lekcyjnego 

Spotkania z psychologiem, policjantem – 

pogadanki. 

Zgodnie               

z planem pracy na 

dany rok szkolny.  

W sytuacjach 

wymagających 

podejmowania 

działań 

interwencyjnych 

Dyrektor, 

pedagog, 

wychowawcy 

Fotografie, 

wpisy do 

dziennika 

lekcyjnego 

Spotkania z przedstawicielami służby 

zdrowia. 

 

Zgodnie               

z planem pracy na 

dany rok szkolny.  

W sytuacjach 

Dyrektor, 

pedagog, 

wychowawcy 

Fotografie, 

wpisy do 

dziennika 

lekcyjnego 



 

 

 

 

wymagających 

podejmowania 

działań 

interwencyjnych 

Prace na rzecz szkoły. W zależności od 

potrzeb 

Nauczyciele Notatka 

Realizowanie programów- działań 

profilaktycznych. 

Zgodnie               

z planem pracy na 

dany rok szkolny. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

Prace uczniów, 

zdjęcia 

Organizacja imprez integracyjnych. Zgodnie               

z planem pracy na 

dany rok szkolny.  

Wychowawcy, 

rodzice 

Zdjęcia, 

rozmowy 

5. Uświadomienie rodzicom ich roli 

w całym procesie edukacyjnym 

swojego dziecka 

Organizowanie spotkań dla rodziców  

z udziałem ekspertów. 

Zgodnie               

z planem pracy na 

dany rok szkolny.  

W sytuacjach 

wymagających 

podejmowania 

działań 

interwencyjnych 

 

Dyrektor, 

eksperci 

Zdjęcia 

Warsztaty dla rodziców. Zgodnie               

z planem pracy na 

dany rok szkolny.  

 

Pedagog, eksperci Zdjęcia 

Spotkania integracyjne szkoła- rodzic- 

dziecko. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wychowawcy, 

Dyrektor 

Scenariusz, 

zdjęcia 

6. 

 

 

 

Utrzymywanie dobrych relacji 

między nauczycielami  

i rodzicami 

 

Przeprowadzenie ankiety dotyczącej 

oczekiwań rodziców. 

Wrzesień Dyrektor, 

wychowawcy  

Ankieta 

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli na Październik-

listopad 

Pedagog Informacje 

zwrotne 



 

 

 temat komunikacji. 

Festyny rodzinne integrujące nauczycieli  

i rodziców. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Rada Rodziców, 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Zdjęcia 

Dyżury informacyjne i wywiadówki przy 

kawie i ciastku. 

Zgodnie                    

z harmonogramem 

w danym roku 

szkolnym 

Nauczyciele Informacja 

zwrotna, opinia 

Imprezy środowiskowe. W ciągu roku 

szkolnego  

Rada Rodziców, 

Dyrektor 

Zdjęcia 

7. Pozyskiwanie do współpracy jak 

największej liczby rodziców 

Organizacja spotkań integracyjnych dla 

całej społeczności szkolnej. 

Według 

kalendarza imprez  

i uroczystości 

szkolnych 

 

Rada Rodziców,  

nauczyciele 

Zdjęcia 

8. Utrzymywanie poprawnych 

relacji pomiędzy podmiotami 

Organizacja Festynu Rodzinnego. 

 

Maj- czerwiec Rodzice, 

uczniowie, 

pracownicy 

szkoły 

Artykuł 

prasowy, 

fotografie 

Wspólne wycieczki klasowe integrujące 

rodziców, dzieci, wychowawcę klasy. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Rodzice, 

wychowawca 

klasy 

Fotografie, 

rysunki dzieci, 

nagrania video 

Szkolny Dzień Seniora. 

 

Styczeń Wychowawcy,  

nauczyciel języka 

polskiego 

Zdjęcia, 

artykuł 

prasowy 

Wspólne rozmowy, ustalanie priorytetów 

na co przeznaczyć środki pieniężne. 

 

W zależności od 

potrzeb 

Dyrektor, Rada 

Rodziców, Rada 

Pedagogiczna, 

Samorząd 

Uczniowski 

Protokoły  

z posiedzeń 



9. Rozwijanie swojego warsztatu 

pracy 

Dostosowanie wystroju klasy do potrzeb 

uczniów (dekoracje, gazetki). 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wychowawcy Zdjęcia, prace 

uczniów 

Dostosowanie pomocy dydaktycznych do 

możliwości percepcyjnych uczniów. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

Zdjęcia 

Udział w szkoleniach i konferencjach 

przedmiotowo- metodycznych. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

Dyplomy, 

certyfikaty 

Czytanie, analizowanie literatury 

dotyczącej mojego przedmiotu. 

W zależności od 

potrzeb 

Nauczyciele, 

pedagog 

Sprawozdania 

10. Wykorzystywanie, poszukiwanie 

nowych, ciekawych metod pracy 

Udział w ciekawych i wartościowych 

szkoleniach i kursach. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele, 

pedagog 

Świadectwa, 

certyfikaty 

Organizowanie lekcji i zajęć otwartych  

z udziałem rodziców. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele, 

pedagog 

Obserwacja 

Projekcja filmów edukacyjnych, 

wykorzystywanie nowych technologii. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele Notatka  

z lekcji 

Wykorzystywanie atutów środowiska do 

pracy z uczniami. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele, 

pedagog 

Prace 

plastyczne 

Wycieczki fakultatywne. W ciągu roku 

szkolnego 

Wychowawcy Zdjęcia 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uatrakcyjnienie oferty 

edukacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w różnych konkursach 

przedmiotowych, artystycznych  

i zawodach sportowych. 

 

 W ciągu roku 

szkolnego, 

zgodnie z 

bieżącym 

harmonogramem 

konkursów            

i zawodów 

Nauczyciele/ 

uczniowie 

Dokumenty 

pisemne, 

dyplomy 

Wyjazdy, wycieczki edukacyjne. W ciągu roku 

szkolnego 

Rodzice, 

nauczyciele 

Fotografie 



 

 

 

 

 

Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 Dyrektor, 

nauczyciele 

Rysunki- prace 

uczniów, 

fotografie 

Dobre wyposażenie klas, odpowiednie 

pomoce dydaktyczne. 

W zależności od 

potrzeb 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Dokumenty 

pisemne, 

fotografie 

Podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie 

się nauczycieli. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele Dokumenty 

cyfrowe, 

świadectwa 

12. Utrzymanie pozytywnych relacji 

między nauczycielami 

Zespoły przedmiotowe- wymiana 

informacji w zespołach. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele Protokoły  

z posiedzeń 

Integracja grona pedagogicznego np. 

imprezy kulturalne, zajęcia rekreacyjno-

sportowe, wycieczki krajoznawczo-

turystyczne. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Ankiety, 

zdjęcia 

13. Identyfikowanie się z placówką Umożliwienie mieszkańcom udziału  

w różnych uroczystościach i korzystanie  

z zasobów życia szkoły (Dzień Babci  

i Dzień Dziadka, Dzień Matki, Jasełka). 

Wg kalendarza 

imprez  

i uroczystości 

szkolnych 

Wychowawcy, 

rodzice, 

nauczyciele 

Scenariusze, 

zdjęcia 

Promowanie szkoły w środowisku 

lokalnym. 

W ciągu całego 

roku 

Środowisko 

społeczne 

Zdjęcia 

Współpraca z rodzicami- organizowanie 

wspólnych uroczystości. 

W ciągu całego 

roku 

Rodzice, 

wychowawcy 

Lista, 

Zdjęcia, 

scenariusze 

uroczystości 

Udział uczniów w konkursach, 

olimpiadach. 

W ciągu całego 

roku 

Nauczyciel 

uczący danego 

przedmiotu 

Dyplomy, 

zdjęcia 



14. Zachęcanie społeczności do 

udziału w życiu szkoły 

Uroczystości szkolne. W ciągu całego 

roku 

Nauczyciele, 

uczniowie 

Zdjęcia, 

scenariusze 

Olimpiady sportowe. Dzień Dziecka Nauczyciel w-f, 

wychowawcy 

Zdjęcia 

Lekcje otwarte współprowadzone przez 

rodziców. 

 

Zgodnie z planem 

pracy 

Nauczyciele Obserwacje 

15. Promowanie szkoły  

w środowisku lokalnym 

Zapraszanie gości na spotkania do szkoły 

( rodziców, sponsorów, przedstawicieli 

władzy) 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

Dyrektor, 

organizator 

imprezy 

Zdjęcia 

 

 

Informacja o sukcesach osiąganych przez 

uczniów dostępne do szerokiego grona 

odbiorców ( rodziców) 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

Nauczyciel 

historii 

Dyplomy 

Branie udziału w imprezach lokalnych  

(dożynki, spotkania dla seniorów) 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

Nauczyciele Zdjęcia, 

artykuł 

prasowy 

Pisemne podziękowania za wsparcie 

placówki (rodzice, sponsorzy, itp.) 

W zależności od 

potrzeb 

Dyrektor Dyplomy, 

odznaka 

Współpraca z lokalnymi mediami  

( Kulisy Powiatu, Radio Opole) 

W zależności od 

potrzeb 

Nauczyciel 

historii 

Artykuły, 

zdjęcia 

Współpraca z różnymi instytucjami. W zależności od 

potrzeb 

Nauczyciele Dokumenty, 

notatki 

 

 

16. 

 

 

 

Pozyskiwanie środków, finansów, 

sponsorów z lokalnego 

 

 

Poszukiwanie sponsorów z lokalnego  

środowiska. 

 

W zależności od 

potrzeb 

 

 

 

Dyrektor 

 

 

Pisma, 

listy 



 

 

środowiska Udział w projektach – dofinansowanych  

z Unii Europejskiej. 

Zgodnie                 

z 

harmonogramem 

projektów  

Dyrektor 

 

 

Dokumenty 

 

 

Wykorzystywanie dostępnych środków 

samorządowych, gminnych, np. z OPS, 

pozarządowych,  np. z fundacji. 

 Dyrektor, 

wychowawcy 

Dokumenty 

17. Integracja środowiska szkolnego Wspólne organizowanie imprez 

okolicznościowych. 

 

Według 

kalendarza imprez  

i uroczystości 

szkolnych 

Wszyscy 

pracownicy, 

rodzice, 

uczniowie 

Fotografie, 

artykuły 

prasowe 

Wycieczki klasowe z wychowawcą. 

 

 

Raz w roku Wychowawca, 

rodzice 

Fotografie, 

rysunki dzieci 

Przeprowadzenie wspólnej akcji 

charytatywnej. 

 

 

W zależności od 

potrzeb 

Pracownicy 

szkoły, 

uczniowie, 

rodzice 

Sprawozdanie 

 

8. Ewaluacja koncepcji pracy szkoły. 

  Dyskusja nad aktualnością koncepcji pracy szkoły, uwzględniająca głos uczniów, rodziców i pracowników szkoły: 

- wykorzystanie metody: profil szkoły (załącznik nr 1); 

- uwzględnienie monitoringu realizowania koncepcji pracy szkoły w ramach ewaluacji wewnętrznej 

  Akceptacja istniejącej koncepcji, wyrażona w aktywnym udziale w różnorodnych działaniach: 

- analiza wskaźników realizacji działań zawartych w koncepcji; 

- analiza treści raportów z ewaluacji wewnętrznej; 

 


