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I. Podstawy prawne:

1. Ustawa z dn. 7 września 1991 o Systemie Oświaty ( Dz.U. z 2004 nr 256 poz.2572 ze
zm.)

2. Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 ( Dz.U. z 2014 poz. 191 ze zm.)

3. Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2015 w sprawie nadzoru pedagogicznego.

4. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach.

II. Źródła:

1. Założenia polityki oświatowej Rzeczpospolitej Polskiej

2. Oczekiwania i potrzeby społeczności szkolnej i partnerów zewnętrznych 

3. Szanse i zagrożenia wynikające ze środowiska lokalnego

4. Wyniki problemowej ewaluacji zewnętrznej szkoły w obszarach efekty i zarządzanie z
roku 2012.

III. WSTĘP

Niniejszy  dokument  określa  kierunki  pracy  i  rozwoju  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w
Starych Budkowicach na pięcioletni okres – od roku 2017 do 2021. Jego opracowanie spełnia
wymaganie państwa wobec szkół określone w rozporządzeniu MEN z 27 sierpnia 2015 w
sprawie  nadzoru  pedagogicznego:  „Szkoła  ma  koncepcję  pracy”  (wymaganie  2.1).
Jednocześnie  jest  wyrazem  troski  społeczności  szkolnej  o  skuteczne  działanie  placówki,
dowodem  na  myślenie  o  przyszłości,  swoistym  drogowskazem  określającym  wspólny
kierunek  działania  dla  wszystkich  podmiotów  życia  szkoły  oraz  punktem  odniesienia  w
procesie podejmowania decyzji.  Co ważne, pomaga skupić się na priorytetach w pracy naszej
szkoły. 

Opracowanie  Koncepcji  Pracy  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Starych  Budkowicach
zostało  poprzedzone  badaniami  przeprowadzonymi  w  społeczności  szkolnej  i  wśród
partnerów  zewnętrznych  w  ramach  ewaluacji  wewnętrznej  w  roku  szkolnym  2016/2017
„Wszystkie  podmioty  środowiska  szkolnego  mają  wspólną  wizję  naszej  szkoły”.  Do  jej
napisania wykorzystano również wnioski z innych ewaluacji wewnętrznych prowadzonych w
naszej  szkole  w  latach  2010 –  2016 oraz  ewaluacji  zewnętrznej  z  roku 2012.  Ważnym
źródłem  jej  opracowania  były  też  założenia  polityki  oświatowej  państwa,  zwłaszcza
wymagania dla szkół określone w Rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym z roku 2015. 
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IV.  Kim jesteśmy? I inne ważne pytania.

Przed opracowaniem  zawartych w Koncepcji wizji i misji naszej szkoły szukaliśmy
odpowiedzi na następujące pytania: 

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy szkołą kształcącą  i  wychowującą  uczniów na pierwszym i drugim etapie
edukacyjnym. Jesteśmy szkołą publiczną, dostępną dla wszystkich zainteresowanych
nauką  u  nas  –  zarówno  dzieci  z  obwodu,  jak  i  spoza,  spełniających  kryteria
rekrutacyjne.  Te  cechy  decydują  o  tym,  że  na  co  dzień  spotykamy  się  z  całym
wachlarzem szans, które staramy się wykorzystywać oraz  problemów, którym zawsze
próbujemy zaradzić.

Komu służymy? 

Jesteśmy dla uczniów i ich rodzin.  Kształcimy i wychowujemy dzieci również dla
naszej lokalnej społeczności i społeczeństwa w szerszym ujęciu. 

Jaki jest nasz cel? 

Chcemy wychować i wykształcić osoby gotowe odnaleźć się na dalszym etapie życia i
nauki.  Chcemy,  by  każdy  osiągał  u  nas  sukces  mierzony  miarą  indywidualnego
rozwoju, zgodnie z możliwościami i predyspozycjami. Chcemy, by naszym uczniom,
a potem absolwentom, dobrze wiodło się w życiu, i, by innym żyło się z nimi dobrze.

Jak realizujemy cel? 

Stawiamy  na  rozwój:  każdego  ucznia  i  samej  placówki.  Realizujemy  założenia
polityki  oświatowej  państwa i  wyposażamy dzieci  w niezbędne we współczesnym
świecie  kompetencje.  Kształcimy  wiedzę  i  umiejętności.  Korzystamy  z  osiągnięć
nauki  w zakresie  pedagogiki,  psychologii,  dydaktyki  i  metodyki  nauczania  –  stale
poszerzamy  wiedzę  na  ten  temat.  Rozwijamy  u  uczniów  empatię  i   kompetencje
społeczne. Stawiamy na profilaktykę. Współpracujemy wewnątrz i na zewnątrz naszej
instytucji.

Jakimi wartościami się kierujemy? 

Ważny jest dla nas szeroko pojęty,  obecny i przyszły,  dobrostan naszych uczniów,
obejmujący ich bezpieczeństwo, optymalny dla danej jednostki rozwój intelektualny,
emocjonalny  i  społeczny,  zdrowie  i  kondycję  psychofizyczną,  miejsce  dziecka  w
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grupie rówieśniczej  i społeczności, jego rozumienie świata i gotowość, by się w nim
poruszać i korzystać z jego dóbr.

Co nas wyróżnia? Z czego jesteśmy dumni? 

Jesteśmy  małą  społecznością.  Dobrze  się  znamy.  Potrafimy  współpracować.
Szanujemy  się  nawzajem.  Słuchamy  się  nawzajem.  Mamy  doświadczoną  i
kompetentną kadrę. Jesteśmy dobrze oceniani.  Potrafimy wyznaczać sobie cele i je
skutecznie realizować. Chcemy być coraz lepsi. 

V. Wizja, misja i model absolwenta naszej szkoły

WIZJA

Nasza  szkoła  dba   o  optymalny  rozwój  intelektualny,  fizyczny,  społeczny  i
emocjonalny każdego ucznia zapewniając bezpieczne i przyjazne warunki do uczenia
się.  Naszym  celem  jest  jak  najlepsze  przygotowanie  naszych  uczniów  do
funkcjonowania na kolejnym etapie edukacji i we współczesnym świecie.

MISJA

Najważniejsze dla nas  jest dobro dziecka teraz i w przyszłości. Dbając o nie służymy
poszczególnym  uczniom,  ich  rodzinom,  społeczności  lokalnej  oraz  ogółowi
społeczeństwa.

Organizujemy procesy dydaktyczne i  wychowawcze w sposób sprzyjający uczeniu
się.  Zapewniamy naszym uczniom zdrowe i  bezpieczne warunki opieki.  Budujemy
dobry klimat społeczny w szkole.

Wspieramy  rodziców  w  wychowywaniu.  Rozmawiamy  i  słuchamy  się  nawzajem.
Potrafimy współpracować i razem pokonywać trudności. 

Jesteśmy otwarci na zmiany. Ciągle się doskonalimy.

MODEL ABSOLWENTA

Chcielibyśmy, by po ukończeniu naszej szkoły każdy uczeń:

Był  należycie  wykształcony,  zgodnie  z  indywidualnymi  możliwościami  i
predyspozycjami, umiał się uczyć oraz uznawał wartość edukacji;

Uznawał wartość zdrowego stylu życia i dążył do niego poprzez aktywność fizyczną,
właściwą dietę, dbałość o higienę osobistą i higieniczne spędzanie czasu wolnego itp.;
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Był, odpowiednio do wieku,  samodzielny w nauce i codziennym życiu.; 

Cechował się otwartością, życzliwością i postawą pomocy wobec innych osób.;

Miał zdrowe poczucie własnej wartości i pewność siebie;

Cechował się kulturą osobistą;

 

Szanował kulturę i tradycję własną oraz innych grup i narodów;

Potrafił  współdziałać,  podejmować  inicjatywę  i,  odpowiednio  do  wieku,
przejmować odpowiedzialność za siebie i innych.

W naszej szkole rozumiemy, że:

 należyte  wykształcenie  naszych  absolwentów  osiągniemy  poprzez  należyte ich
kształcenie,

 dzieci  uczą  się   zdrowego  stylu  życia  praktykując  go  oraz  obserwując  dobre
przykłady, 

 uczniowie  stają  się  samodzielni  i  odpowiedzialni,  oraz  skorzy  do  podejmowania
inicjatywy, kiedy im na to pozwalamy, unikamy „prowadzenia za rękę” i  wyręczania,

 dzieci uczą się otwartości, życzliwości i postawy pomocy doświadczając tego samego,

 dzieci budują poczucie własnej wartości, kiedy mogą osiągać sukcesy, każde na swoją
miarę,

 kultura osobista sprzyja budowaniu wizerunku ucznia i szkoły oraz współtworzy jej
dobry klimat,

 własna kultura i tradycja dają nam korzenie, poczucie wspólnoty i przynależności,

 ciekawość innych kultur, tradycji i przekonań wzbogaca i poszerza nasz własny świat
oraz rozwija w nas empatię – niezwykle cenny zasób we współczesnym świecie,
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 działanie razem najczęściej przynosi lepsze efekty. 

VI.  KIERUNKI I SPOSOBY ROZWOJU 

naszej szkoły w poszczególnych sferach

(służące dochodzeniu do wizji, misji i modelu absolwenta szkoły)

1. Kierunki i sposoby rozwoju naszej szkoły w sferze dydaktyki

 Motywować kadrę pedagogiczną do rozwoju zawodowego i osobowego

 Stale  dbać  o  wysoki  poziom  nauczania,  min.  poprzez  skuteczne  monitorowanie
wyników nauczania, prowadzenie analiz i efektywne wdrażanie wniosków.

 Diagnozować problemy i rozwijać sposoby przeciwdziałania trudnościom w nauce

 Diagnozować i rozwijać zdolności uczniów, wzbogacając ofertę form takiego rozwoju
w szkole 

 Wzbogacać  repertuar  metod   motywowania  uczniów  do  nauki  i  rozwijać  w  nich
uznanie dla wartości edukacji

 Rozwijać różnorodność form oceniania ucznia 

 Dbać o wysoką efektywność i atrakcyjność zajęć dydaktycznych

 Wdrażać uczniów do aktywności i samodzielności w nauce ( poszukiwanie i krytyczne
selekcjonowanie  informacji,  planowanie  i  organizacja  własnej  pracy,  nauka  przez
działanie,   rozwijanie  współpracy  koleżeńskiej,  znajomość  efektywnych  metod
uczenia się itp.) 

2. Kierunki i sposoby rozwoju naszej szkoły w sferze wychowania i opieki

 Skutecznie wdrażać program działań wychowawczych i profilaktyki, aby nasza szkoła
była bezpieczna i przyjazna dla swojej społeczności

 Praktykować w szkole zasady zdrowego stylu życia

 Stwarzać  w  szkole  optymalne  warunki  dla  rozwoju  dzieci  poprzez  integrację,
promowanie  współpracy,  rozwijanie  empatii,  promowanie  zdrowego  stylu  życia,
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zachęcanie  do  samodzielności  i  odpowiedzialności  za  wspólne  dobro  oraz  do
podejmowania inicjatywy, dbanie o pozytywny klimat społeczny szkoły. 

 Aktywizować uczniów na zajęciach i do włączania się w życie szkoły

 Zwracać  szczególną  uwagę  na  kulturę  osobistą  uczniów  i  wzajemny  szacunek,
promować ideę „porozumienia bez przemocy”, rozwijać asertywność.

 Rozwijać  postawy  patriotyczne  i  obywatelskie  z  jednoczesnym  poszanowaniem  i
rozwijaniem ciekawości odmiennych tradycji i kultur.

 Dbać o przyjazne warunki i wysoką jakość czasu spędzanego przez uczniów w szkole
również poza godzinami dydaktycznymi 

 Diagnozować  sytuację  społeczną  każdego  ucznia  i  przeciwdziałać  ewentualnym
problemom

3. Kierunki i sposoby rozwoju naszej szkoły w sferze współpracy ze środowiskiem
lokalnym

 Wzbogacać sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym

 Stale informować środowisko o działalności szkoły 

 Otwierać szkołę na realizowanie inicjatyw lokalnych służących wspólnemu dobru.

4. Kierunki i sposoby rozwoju naszej szkoły w sferze współpracy z rodzicami

 Wzbogacać sposoby współpracy z rodzicami

 Rozwijać ideę  „szkoły przyjaznej rodzicom”

 Rozwijać sposoby wspierania rodziny w procesie wychowania.

 Dążyć do aktywnego włączenia się rodziców w  osiągnięcie opisanego w niniejszej
koncepcji modelu absolwenta. 

5. Kierunki i sposoby rozwoju naszej szkoły w sferze zarządzania

 Unowocześniać  pracę  szkoły  w  celu  ustawicznego  poprawiania   efektywności
kształcenia  i  wychowania  oraz  tworzenia  warunków  do  wszechstronnego  rozwoju
ucznia w ramach prowadzonego w niej nadzoru pedagogicznego

 Wdrażać ciągły system stałego monitorowania jakości pracy szkoły
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 Wzbogacać ofertę oraz bazę dydaktyczną i wyposażenie naszej szkoły w oparciu o
plan działań w tym zakresie

 Włączać  nauczycieli,  pracowników  szkoły,  uczniów  i  rodziców  do  podejmowania
decyzji dotyczących szkoły 

 Rozwijać  i  wzbogacać  metody  współpracy  pomiędzy  wszystkimi  organami  szkoły
oraz  wewnątrz  nich,  również  poprzez  szkolenia  dotyczące  doskonalenia  pracy
zespołowej

 Prowadzić  skuteczne  działania  zapewniające  szkole  odpowiednie  do  potrzeb
zewnętrzne wspomaganie 

 Dbać  o  wykorzystywanie  w  szkole  aktualnej  wiedzy  z  zakresu  pedagogiki,
psychologii i nauk pokrewnych 
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