
 

KONCEPCJA PRACY 

Szkoły Podstawowej  

im. Róży Marii Zamoyskiej  

w Różance 

na lata 2019 - 2023 

 

„W wychowaniu chodzi o to,  

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem… 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał” 

św. Jan Paweł II 

 



1. Podstawa prawna 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 

 Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 

z późn.zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120 poz. 526) 

z późniejszymi zmianami. 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance. 

 

2. Charakterystyka szkoły 

Szkoła Podstawowa im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance jest placówką publiczną 

prowadzoną przez Gminę Włodawa, położoną w powiecie włodawskim. Obwód szkolny 

obejmuje miejscowości: Różanka, Stawki, Kol. Różanka, Szuminka, Suszno. 

Bazę dydaktyczną szkoły tworzą: 9 sal lekcyjnych, w tym dwa oddział przedszkolny  

i  pracownia komputerowa wyposażona w 11 zestawów komputerowych z dostępem 

do Internetu, biblioteka, zaplecze kuchenne, świetlico - stołówka i zastępcza sala 

gimnastyczna. Szkoła posiada bogatą zewnętrzną bazę sportowo-rekreacyjną. 

Sprawowany wewnętrzny nadzór pedagogiczny uwzględnia różnorodne czynniki 

funkcjonowania szkoły. Dzięki analizie, wdrażanym wnioskom, planowaniu, stale poszukuje 

się nowych możliwości, które poszerzają ofertę szkoły i doskonalą proces edukacyjny. 

Mocną stroną szkoły jest dobrze wykształcona kadra. Obecnie pracuje tu 19 

nauczycieli posiadających pełne wykształcenie oraz wymagane kwalifikacje – wszyscy 

ukończyli wyższe studia magisterskie, w tym znacząca większość posiada dodatkowe 

kwalifikacje do nauczania drugiego, a nawet trzeciego przedmiotu. Wykształcona, 

kompetentna, oddana swojej szkole kadra pedagogiczna jest znaczącym kapitałem placówki. 

Nauczyciele dokonują refleksji i samoewaluacji swoich działań, stosują różnorodne formy 



i metody nauczania, nieustannie rozwijają się indywidualnie. Praca nauczycieli w zespołach 

zadaniowych i problemowych, włączanie ich do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, sprzyja 

budowaniu poczucia odpowiedzialności wszystkich podmiotów za jakościowy rozwój szkoły. 

Rodzice współtworzą naszą szkołę i uczestniczą w życiu szkoły. Wysoka frekwencja 

na zebraniach szkolnych i klasowych świadczy o dużym zainteresowaniu i skuteczności tej 

formy informowania o osiągnięciach dzieci i pracy szkoły. W szkole prężnie działa Rada 

Rodziców inicjując działania wspierające pomysłami i finansami pracę szkoły. Rodzice 

uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zatwierdzania podstawowych dokumentów 

pracy szkoły, organizacji uroczystości szkolnych, wycieczek, zabaw i imprez. Dzięki ich 

wsparciu możliwa jest organizacja wielu imprez. 

Placówka oprócz zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizuje 

edukację: patriotyczną, regionalną, zdrowotną, ekologiczną oraz czytelniczą, biorąc udział  

w uroczystościach, akademiach, akcjach i programach ogólnopolskich, w konkursach na 

różnych szczeblach. Szkoła dba o wysokie efekty kształcenia. Od kilku lat uczniowie 

rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Dzieci 

uczęszczające do naszej szkoły biorą udział w imprezach klasowych, szkolnych  

i pozaszkolnych, w wycieczkach , rajdach i wyjazdach.  

Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku. Dobra współpraca z lokalnymi 

instytucjami wzmacnia pozycję szkoły w środowisku. W celu tworzenia pozytywnego 

wizerunku placówki w środowisku szkoła systematycznie aktualizuje swoją stronę 

internetową. Do utrwalenia tego obrazu przyczyniają się również kontakty z mediami, na 

łamach których prezentowane są sukcesy naszych uczniów oraz sprawozdania 

z organizowanych przez szkołę uroczystości, akademii i spotkań. Szkoła posiada własny 

ceremoniał szkolny: hymn, sztandar, motto, dzięki któremu kultywuje się tradycje 

patriotyczne i buduje więź ze środowiskiem szkolnym. 

 

3. Szanse rozwoju i zagrożenia 

Możliwości rozwoju: 

 wspieranie własnych inicjatyw z pomocą Organu Prowadzącego; 

 dobry kontakt z instytucjami, z którymi szkoła współpracuje; 

 aktywna Rada Rodziców, chętni do współpracy i pomocy szkole rodzice; 

 duży potencjał, innowacyjność, wysokie kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli. 

Zagrożenia: 



 emigracja i migracja ludności – eurosieroty, niestabilna i trudna do przewidzenia 

liczba uczniów, kłopotliwa zwłaszcza w okresie rekrutacji; 

 pogłębiające się problemy wychowawcze, spowodowane wzrastającą liczbą rodzin 

dysfunkcyjnych - zwiększająca się liczba uczniów potrzebujących pomocy ze strony 

szkoły (głównie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i działań wychowawczych), 

 zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu przez dzieci 

przy braku zrozumienia skali problemu wśród dużej grupy rodziców; 

 częste zmiany przepisów prawa oświatowego – utrudnianie planowania. 

 

4. Cele ogólne koncepcji. 

 

 przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów  

i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 

 kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

 promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku oraz wartości edukacji  

w  społeczności lokalnej; 

 rozwijanie samodzielności, aktywności i kreatywności uczniów; 

 poprawa bazy lokalowej i wyposażenia szkoły; 

 współpraca z rodzicami. 

 

5. Misja i wizja szkoły. 

 Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia 

w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego  

i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły 

poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. 

 Uwrażliwia na dobro, prawdę i piękno. 

 Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczno-

pedagogiczną. 

 Uczy tolerancji, poszanowania zdrowia swojego i innych. 

 Buduje poczucie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. 



 Szkoła chce być nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracować jako zespół uczniów, 

nauczycieli i rodziców, szanując i wspierając się nawzajem.  

 Podstawą działania szkoły jest rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przez 

uczniów mające na celu przygotowanie młodego człowieka do pełnienia 

odpowiedzialnych ról życiowych (społecznych). 

 Szkoła jest otwarta na świat i zmiany w nim zachodzące, chętna do czerpania z jego 

dorobku naukowego i kulturowego. 

 

6. Model absolwenta. 

Absolwent kończący naukę w naszej szkole: 

 zna i respektuje swoje obowiązki i prawa, 

 zna i przestrzega elementów zasad samorządności i demokracji, 

 jest samodzielny w działaniu, otwarty, komunikatywny i kreatywny, 

 potrafi się uczyć i jest przygotowany do nauki na dalszym etapie na miarę swoich 

 możliwości, 

 dostrzega w nauce swoje szanse życiowe, 

 posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów, 

 rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

 szanuje tradycję i wielowiekowe dziedzictwo kulturowe narodu, a także innych kultur, 

 jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka, 

 cechuje się wysoką kulturą osobistą, 

 zna swoje mocne i słabe strony, radzi sobie ze swoimi emocjami i kompleksami, 

 dba o swój rozwój fizyczny, swoją postawą promuje zdrowy tryb życia, 

 odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości, 

 posługuje się językiem obcym na poziomie podstawowym, 

 efektywnie współdziała w zespole, 

 dba o środowisko. 

 

7. Obszary pracy szkoły. 

Działania w obszarze organizacji i kierowania Szkołą 

 Zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli oraz pracowników 

niepedagogicznych oparta na dialogu i otwartości. 

 Wzajemna pomoc, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. 



 Dbanie o systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przez zdobywanie 

kolejnych stopni awansu zawodowego, udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach 

doskonalenia zawodowego, organizowanie lekcji otwartych dla rodziców. 

 Rozwijanie współpracy placówki z innymi szkołami. 

 Kontynuacja współpracy placówki z organizacjami pozaszkolnymi. 

 Aktywna współpraca z Organem Prowadzącym. 

 Doskonalenie przepływu informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły, 

uczniami i rodzicami. 

 Organizacja uroczystości, spotkań dla uczniów i rodziców. 

 Systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa placówki. 

 Promocja Szkoły w środowisku lokalnym. 

 Aktualizacja i ujednolicanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym 

stanem prawnym. 

 Troska o zdrowie, higienę, bezpieczeństwo pracy dzieci i młodzieży oraz nauczycieli 

i pracowników niepedagogicznych poprzez szkolenia BHP, szkolenie pierwszej 

pomocy, dyżury nauczycieli, regulaminy pracowni. 

 Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej – ma być narzędziem wspierającym proces 

podejmowania decyzji, racjonalnego zarządzania, rozwiązywania problemów. 

 Wspieranie i przygotowywanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia poprzez prowadzenie preorientacji zawodowej i doradztwa zawodowego 

przez doradcę zawodowego i wychowawców klas. 

 Rozszerzanie bazy lokalowej i dostosowanie jej do potrzeb szkoły. 

 

Działania w obszarze wychowawczym, opiekuńczym i profilaktycznym. 

 Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych. 

 Realizacja działań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej. 

 Realizacja różnorodnych programów, projektów, przedsięwzięć edukacyjnych. 

 Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu 

społecznemu oraz przemocy rówieśniczej (również z użyciem multimediów) i przemocy 

w rodzinie. 

 Kształtowanie współodpowiedzialności za funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. 

 Wspieranie ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości. 

 Integracja uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami. 



 Diagnoza sytuacji wychowawczej nowych uczniów, pedagogizacja rodziców w związku 

z problemami współczesnej młodzieży, ścisłe monitorowanie wypełniania obowiązku 

szkolnego. 

 Organizacja pomocy i opieki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

 Prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń patologiami społecznymi wśród uczniów. 

 Zachęcanie uczniów do udziału w projektach, spotkaniach, konferencjach na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa i świadomości różnorodnych zagrożeń. 

 Kultywowanie tradycji szkolnych oraz postaw patriotycznych. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych. 

 Rozbudzanie w uczniach poczucia więzi i współodpowiedzialności za szkołę. 

 Wdrażanie uczniów do samorządności. 

 Wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie organizacji: 

o wycieczek, rajdów, 

o akcji charytatywnych,  

o konkursów, imprez o charakterze patriotycznym i społecznym. 

 Zapraszanie do udziału w imprezach szkolnych absolwentów i emerytowanych 

pracowników Szkoły. 

 Dokonywanie systematycznej i wnikliwej analizy frekwencji. 

 

Działania w obszarze dydaktycznym 

 Stwarzanie środowiska przyjaznego wszystkim uczniom. 

 Tworzenie właściwego klimatu pedagogicznego opartego na wzajemnym zaufaniu 

i poszanowaniu. 

 Dążenie do wysokiego poziomu nauczania. 

 Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach. 

 Organizacja konkursów, zawodów wyzwalających w uczniach chęć współzawodnictwa, 

inicjatywę, przedsiębiorczość. 

 Uczestnictwo w konkursach i zawodach organizowanych przez inne instytucje w celu 

umożliwienia uczniom odnoszenia sukcesów oraz zaprezentowania umiejętności i wiedzy 

swoich wychowanków. 

 Zapewnienie wszechstronnego rozwoju wychowanka na miarę jego maksymalnych 

możliwości intelektualnych i psychofizycznych. 

 Stosowanie aktywnych metod pracy zarówno z uczniem zdolnym, jak i mającym 

trudności w nauce. 



 Wyrównywanie braków w wiadomościach poprzez prowadzenie zajęć rewalidacyjnych 

i wyrównawczych. 

 Stwarzanie możliwości udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania. 

 Dokonywanie półrocznej analizy wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 Dokonywanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych. 

 Proces dydaktyczny w szkole powinien być nakierowany na ucznia z trudnościami 

edukacyjnymi, ucznia przeciętnego i zdolnego. Każdy uczeń powinien mieć możliwości 

odnoszenia sukcesu na miarę jego możliwości. 

 

Działania w obszarze współpracy z rodzicami 

 Wspieranie rodziców w wychowaniu. 

 Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania. 

 Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w życiu Szkoły. 

 Usprawnianie komunikacji na linii rodzic-nauczyciel w działaniach wychowawczych, 

kulturalnych. 

 Współtworzenie szkolnej dokumentacji. 

 

Działania w obszarze promocji Szkoły 

 Promowanie i prezentowanie w środowisku pozytywnych postaw uczniów, ich 

osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych  

i zawodach sportowych. 

 Dbanie o wizerunek strony internetowej, tak by była bieżącym źródłem informacji 

i kontaktów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 Rozwijanie współpracy z lokalną prasą i innymi mediami. 

 Zapraszanie lokalnych mediów na ważne uroczystości i imprezy szkolne. 

 Propagowanie działalności Szkoły w środowisku np. poprzez udział w imprezach 

gminnych i wydawanie folderów i plakatów. 

 Wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów dla uczniów z terenu naszej gminy 

czy powiatu. 

 

Samorządność Uczniowska 

 Wspieranie dzieci i młodzieży w realizacji pomysłów. 

 Wdrażanie uczniów do samorządności poprzez przedsięwzięcia  Samorządu 

Uczniowskiego. 



 Organizowanie imprez kulturalnych, szkolnych, charytatywnych. 

 

8. Ewaluacja koncepcji. 

Ewaluacja zawartych w koncepcji działań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przeprowadzana na podstawie 

obserwacji dyrektora sprawozdań z poszczególnych obszarów pracy szkoły na ostatnim 

spotkaniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym. 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich 

planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja 

przeprowadzanych w wybranych obszarach, a także analiza potrzeb uczniów, potrzeb 

środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym. 

W oparciu o koncepcję pracy szkoły odpowiednie zespoły rady pedagogicznej opracują 

w każdym roku plan pracy szkoły oraz pozostałe plany. 

 

 

Koncepcja Pracy Szkoły została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w 

dniu 12.09.2019 r. 

 

 


