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Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. 
Odgrywa rolę drogowskazu wytyczającego wszystkim członkom społeczności szkolnej ten 
sam kierunek działania. 

Elementami uszczegóławiającymi koncepcję pracy szkoły są: 

 Program wychowawczy; 

 Program profilaktyki 

 Plan nadzoru pedagogicznego, 

 Arkusz organizacyjny; 

 Plan pracy szkoły; 

 Statut. 

 

Misja Szkoły 

Misja to prawidłowe wychowanie i rzetelna wiedza. 

Jesteśmy szkołą humanistyczną, traktującą podmiotowo uczniów, rodziców i 
nauczycieli, harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy, 
kreującą uczniów poszukujących prawdy, dobra i piękna w świecie. 

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym 
człowiekiem. 

Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i 
młodzież. Chcemy służyć im wiedzą pedagogiczną oraz życiowym doświadczeniem. Dbać o 
ich zdrowie i bezpieczeństwo. 

Wizja Szkoły 

Nauczyciele Zespołu są przekonani, że najwyższą wartością jest człowiek, bez względu 
na swoje możliwości i potrzeby. 

Celem naszej Szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie 
samodzielności, współpracy i odpowiedzialności.  

Najważniejszymi wartościami, stosowanymi w wychowaniu są: kreowanie postaw 
patriotycznych, tolerancja, szczerość, szacunek dla wiedzy i pracy każdego z nas oraz rozwój 
indywidualny młodego człowieka. 

Wszyscy pracownicy szkoły, z pomocą rodziców i instytucji współpracujących 
i zaprzyjaźnionych ze Szkołą Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Publicznym 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Polskiej Cerekwi podejmują starania w celu tworzenia 
atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. 



Model absolwenta 

1. Model sylwetki ucznia kończącego I etap edukacyjny - naukę w klasie trzeciej.  

Absolwent klasy trzeciej powinien: 

- dobrze orientować się w swoim najbliższym otoczeniu w domu i w szkole,  
- mieć c odpowiednią motywację do nauki, 
- sprawnie posługiwać się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym,  
- w kontaktach z innymi ludźmi stosować podstawowe zasady komunikowania się,  
- formułować pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi,  
- być otwarty m.in. poprzez: współpracę z osobami dorosłymi w swej codziennej 

aktywności, przyjmowanie uwag i sugestii w związku z popełnianymi błędami, 
podejmowanie działań w sposób planowany, akceptowanie ograniczeń swoich 
możliwości wynikających ze swojego wieku, prezentowanie własnego zdania i słuchanie 
opinii innych, a także poprzez nawiązywanie przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi oraz 
współdziałanie z nimi i akceptowanie ich odmienności, 

- być odpowiedzialny m.in. poprzez: umiejętność przewidywania skutków swoich działań, 
odstępowanie od działań przewidując ich negatywne skutki, a także rozumienie potrzeby 
ponoszenia konsekwencji swoich działań, 

- być ciekawym świata m.in. poprzez korzystanie z nowych źródeł wiedzy i obserwowanie 
zjawisk zachodzące w otoczeniu, wyciąganie prostych wniosków ze swoich obserwacji, 

- być rozważny m.in. poprzez: szanowanie zasad bezpieczeństwa i higieny i umiejętność 
stosowania w swoim codziennym zachowaniu, 

- być prawy m.in. poprzez stosowanie się do norm obowiązujących w jego otoczeniu oraz 
rozróżnianie zachowań złych i dobrych, a także rozumienie obowiązku podejmowania 
tych ostatnich. 

 

2. Model sylwetki ucznia kończącego II etap edukacyjny - naukę w szkole podstawowej 

Absolwent klasy szóstej powinien: 

- samodzielnie funkcjonować w swoim naturalnym otoczeniu w domu i w szkole, 
- pozytywnie patrzeć na otaczający go świat, siebie i innych ludzi,  
- traktować naukę jako coś oczywistego, nawet atrakcyjnego,  
- mieć określony dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara 

się rozwijać. 
- być otwarty m.in. poprzez: wykorzystywanie możliwości jakie stwarza mu dom i szkoła, 

rozumienie ograniczeń wynikających z jego wieku,  komunikowanie się, prezentowanie 
swojego punktu widzenia i rozważanie poglądów innych osób, poprzez posiadanie 
świadomości, że  każdy ma prawo do posiadania i wyrażania własnego zdania, 

- korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i portali, 
- nawiązywać  współpracę z innymi ludźmi, mieć umiejętność działania w grupie zgodnie 

z obowiązującymi w niej zasadami, a także interesować  się stawianymi przed nim 
zadaniami oraz  planować  swoje  działania, 

- być odpowiedzialny m.in. poprzez: przewidywanie skutków swoich działań, 
wykorzystywanie wcześniejszych doświadczeń i gotowość do ponoszenie konsekwencji 



swoich czynów, dotrzymywanie terminów, ponadto działając w grupie poczuwa się do 
współodpowiedzialności za efekty jej aktywności, 

- być ciekawy świata m.in. poprzez: świadome dążenie do usprawniania swojego 
warsztatu pracy i wykorzystanie nowych źródeł wiedzy, dostrzeganie złożoności świata, 
poprzez analizę istniejących w nim zależności i związków przyczynowo – skutkowych,  

- poszerzać  swoją  wiedzę poprzez  aktywność umysłową,  
- być krytyczny m.in. poprzez: selekcjonowanie i porządkowanie zdobywanych informacji 

i ocenianie ich wiarygodności i przydatności,  
- być rozważny m.in. poprzez: szanowanie zasad bezpieczeństwa i higieny  oraz  

stosowania  ich w swoim codziennym zachowaniu, umie przewidzieć skutki swoich 
zachowań, 

- być tolerancyjny m.in. poprzez:  świadomość występowania różnic między ludźmi,  
dostrzeganie w każdym cech pozytywnych, dawanie przykładu innym swoją postawą, 
rozumienie uczuć i emocji drugiego człowieka, 

- być prawy m.in. poprzez: rozróżnianie dobrych i złych uczynków  w oparciu 
o uniwersalne wartości dobra, miłości, prawdy i piękna oraz kształtującego się własnego 
systemu wartości.  

 

3.  Model sylwetki ucznia kończącego gimnazjum: 

Absolwent klasy trzeciej powinien: 

- być przygotowanym do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
- umieć porozumiewać się i współpracować z innymi, 
- być asertywnym i empatycznym, 
- znać i szanować historię, kulturę i tradycję narodową z jego regionalnym   bogactwem, 
- być przygotowanym do samokształcenia i podjęcia dalszej nauki, 
- umieć żyć w atmosferze tolerancji, szacunku i godności dla siebie i drugiego  
- człowieka, być kreatywnym, 
- znać języki obce i być przygotowanym w do życia w zintegrowanej Europie, 
- umieć dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje, 
- być wrażliwym na piękno flory i fauny  i mieć poczucie odpowiedzialności za stan        
- środowiska naturalnego, 
- umieć posługiwać się nowoczesnymi środkami informatycznymi, łącznie z Internetem, 
- znać i szanować kulturę mniejszości narodowych. 

 

 



ZADANIA 

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły 

Wskaźniki  Działania szkoły  

Analizuje się wyniki 
sprawdzianów 

 

- Analizuje się wyniki sprawdzianów, wykorzystując różnorodne metody, wnioski z ich analizy przyczyniają się do 
wzrostu jakości nauczania. 

 

Uczniowie nabywają 
wiadomości i 
umiejętności  

 - Motywuje się uczniów do nauki. 
- Analizuje się osiągnięcia uczniów, w celu uzyskania lepszych wyników w nauce. 
- Bada się stopień opanowania umiejętności uczniów poprzez: analizę wyników, próbne sprawdziany i egzaminy, testy 
kompetencji. 
 

 

Uczniowie są aktywni 

 

 - Angażuje się uczniów w akcje, projekty, konkursy i zawody sportowe. 
- Samorząd Uczniowski ma wpływ na życie szkoły. 
- Wprowadza się nowatorskie formy i metody pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
 

Respektowane są 
normy społeczne 

 - Kształtuje się postawy prospołeczne i obywatelskie. 
- Eliminuje się przejawy agresji, przemocy. 
- Prowadzi się ewaluację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, wyciąga się wnioski do dalszej pracy. 
- Podejmowane są działania promujące właściwe zachowania. 
- Stosowane są nagrody i kary zgodnie ze Statutem Szkoły. 
- Stosuje się procedury postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze. 
- Współpraca nauczycieli, rodziców, dyrekcji, pedagoga i psychologa szkolnego w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. 

 



2. Procesy zachodzące w szkole 

Wskaźniki  Działania szkoły  

Szkoła ma koncepcję 
pracy 

- Analizuje się i modyfikuje koncepcję pracy szkoły. 
- Tworzy się i modyfikuje plany wychowawcze, profilaktyczne, plan pracy. 
- Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.  
 

Oferta edukacyjna 
umożliwia realizację 
podstawy 
programowej 

 - Monitoruje się realizację podstawy programowej. 
- Weryfikuje się i analizuje szkolne i przedmiotowe programy nauczanie i dostosowuje się je  do indywidualnych 
potrzeb uczniów. 
- Zapewnia się bogatą i atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych. 
 

Procesy edukacyjne 
mają charakter 
zorganizowany 

- Planuje się procesy edukacyjne biorąc pod uwagę oczekiwania uczniów i rodziców.  
- Współpraca nauczycieli z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.  
- Informuje się uczniów i rodziców o postępach w nauce w celu podniesienia wyników i planowania indywidualnego 
procesu uczenia się 

Procesy edukacyjne są 
efektem 
współdziałania 
nauczycieli 

- Nauczyciele współpracują w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 
- Nauczyciele pracują w zespołach przedmiotowych i wychowawczym w celu diagnozy i analizy działań podejmowanych 
przez  szkołę. 
- Nauczyciele podnoszą kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach itp. 
 

Prowadzone są 
działania służące 
wyrównywaniu szans 
edukacyjnych 

- Organizuje się zajęcia pozalekcyjne rozwijające indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów. 
- Organizuje się  zajęcia wyrównawcze,  korekcyjno – kompensacyjne, sportowe, zwiększające szanse edukacyjne 
uczniów. 
- Realizuje się projekty edukacyjne. 
-  Organizuje się wycieczki i zajęcia w terenie. 
- Uczniów z dysfunkcjami obejmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

 

 



3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami. 

Wskaźniki  Działania szkoły  

Wykorzystywane są 
zasoby środowiska na 
rzecz wzajemnego 
rozwoju 

− W działaniach szkoły uwzględnia się możliwości i potrzeby środowiska.  
− Współpraca ze środowiskiem lokalnym, Policją, Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Biblioteką, Domem Kultury, Stowarzyszeniem LUKS Atena i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów.  
− Wspiera się rodziców uczniów, którzy nie radzą sobie z problemami edukacyjnymi, wychowawczymi, 
finansowymi i innymi wg potrzeb.  

Wykorzystywane są 
informacje o losach 
absolwentów  

− Przygotowuje się absolwentów do dalszego kształcenia lub funkcjonowania na rynku pracy na miarę swoich 
możliwości.  
− Kształtuje się umiejętności potrzebne na rynku pracy takie jak: język ojczysty, języki obce, umiejętność obsługi 
komputera, korzystanie z technologii informatycznej, umiejętność współpracy w zespole, kreatywność i 
odpowiedzialność.  

Promowana jest 
wartość edukacji  

− Pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym kształtuje się dzięki efektywnej współpracy z rodzicami 
i innymi partnerami szkoły.  
− Promowanie osiągnięć uczniów odbywa się w szkole, lokalnych mediach oraz na stronie internetowej szkoły.  
− Organizowane są imprezy i uroczystości szkolne, na które zaprasza się rodziców i partnerów szkoły.  
− Prowadzona jest kronika szkoły, zamieszczane są informacje na stronie internetowej, eksponowane 
osiągnięcia edukacyjne i sportowe w gablotach szkolnych w celu upamiętnienia sukcesów uczniów.  

Rodzice są partnerami 
szkoły  

− Rodziców włącza się w działania szkoły.  
− W szkole działa Rada Rodziców zgodnie ze swoim statutem.  
− Opracowuje się harmonogram spotkań z rodzicami.  
− Rodziców informuje się o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów.  
− Rodzice uczestniczą w życiu szkoły: biorą udział w wycieczkach, zabawach pełniąc rolę opiekunów i 
współorganizatorów.  
− Propagowany jest wśród rodziców zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu wolnego.  
− Organizuje się pedagogizację rodziców we współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym.  



4. Zarządzanie szkołą 

Wskaźniki Działania szkoły  

Funkcjonuje współ-
praca w zespołach  

- Planuje się działania, które rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.  
- Powołuje się zespoły przedmiotowe oraz ich przewodniczących  uwzględniając indywidualne predyspozycje nauczycieli.  

− Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych i prezentują wyniki swojej pracy na radzie 
pedagogicznej.  

 N- Nauczyciele szkolą się indywidualnie oraz w ramach WDN. 

  - Wspólnie planowane są procesy edukacyjne w szkole.  

Sprawowany jest 
wewnętrzny nadzór 
pedagogiczny  

− Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz innej działalności 
statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem prowadzącym i innymi podmiotami działający-mi na rzecz 
oświaty, jak również  
uwzględnia się priorytety ministra i kuratora oświaty.  
− Ewaluację wewnętrzną prowadzą zespoły nauczycieli i wyciągają z niej wnioski, które wykorzystuje się do planowania 
dalszej pracy.  

  -   Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i 
są wykorzystywane do rozwoju szkoły. 

− Organizuje się szkolenia w ramach WDN dla całej rady pedagogicznej lub grup nauczycieli wg potrzeb.  

  - Zachęca się nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji wg potrzeb szkoły i własnego 
rozwoju.  

− Monitoruje się przestrzeganie prawa.  
 

Szkoła ma 
odpowiednie 
warunki lokalowe i 
wyposażenie  

− Podejmuje się ciągłą modernizację bazy dydaktycznej i lokalowej szkoły pozyskując środki z różnych źródeł 
− Dba się o bezpieczne warunki nauki i opieki nad uczniami.  
 



 


