
KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO ZESPOŁU 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZYLESIU 

W LATACH 2017-2022 

 

1. Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977 
z późn. zm.)). 

 3. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).  

4. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.  

5. Statut Szkoły  

 

2. Termin realizacji koncepcji: 

Przedstawioną koncepcję pracy PZSP Przylesie przewidziano na 5 lat. Będzie 

obowiązywała od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022r. 

 

3. Dokumenty wewnątrzszkolne wspierające koncepcję: 

• Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora PZSP Przylesie  

• Arkusz organizacyjny PZSP Przylesie 

• Plan pracy PZSP Przylesie 

• Program wychowawczo – profilaktyczny  PZSP Przylesie 

• Statut PZSP Przylesie  

4. Charakterystyka szkoły: 

PZSP w Przylesiu położony jest w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w 

gminie Olszanka. Bazę lokalową stanowi budynek systematycznie remontowany                 

w miarę posiadanych środków finansowych. Szkoła dysponuje zapleczem sportowym 

w postaci: hali sportowej, boiska. Teren wokół szkoły zagospodarowano zielenią                

w postaci trawników, klombów, drzewostanu niskiego. W naszej szkole uczy się 59 

uczniów, a w przedszkolu 33. Szkoła dysponuje stołówką, posiada bibliotekę salę 

informatyczną, sale lekcyjne. W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli, którzy 



wypełniają zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Dla uczniów i ich 

rodziców szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na miarę swoich 

możliwości, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz wieloma 

instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. W szkole dobrze działa rada 

rodziców oraz samorząd uczniowski. W wyniku diagnozy środowiska określono jej 

mocne i słabe strony. 

 

Mocne strony szkoły Słabe strony szkoły 

 

1) Kadra pedagogiczna w całości posiada 

kwalifikacje do nauczanych 

przedmiotów. 

2) Oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia 

oczekiwania uczniów 

3) W szkole prowadzone są zajęcia           

dla uczniów wymagających wsparcia 

specjalistów: gimnastyka korekcyjna, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

4) W szkole opracowano program 

wychowawczo – profilaktyczny                         

w oparciu o zdiagnozowane potrzeby 

społeczności szkolnej. Są one 

systematycznie realizowane. 

5) Rada pedagogiczna w roku szkolnym 

będzie analizować wyniki klasyfikacji                

i egzaminu po klasie ósmej, formułować 

wnioski  i wdrażać do dalszej pracy. 

6) W szkole obowiązują spójne zasady 

oceniania zapisane                                              

w wewnątrzszkolnych zasadach 

oceniania, na podstawie których 

nauczyciele konstruują przedmiotowe 

 

1) Małe zainteresowanie rodziców 

edukacją dzieci.  

2) Brak specjalistycznych zajęć dla dzieci 

z dysleksją. 

3) Brak w  zatrudnieniu pedagoga                      

i psychologa szkolnego. 

4) Mały udział uczniów w konkursach 

przedmiotowych. 

5) Biblioteka słabo zaopatrzona w książki                       

i programy multimedialne dla dzieci. 

6) Zbyt mało stanowisk komputerowych 

dla uczniów. 

7) Słabe  wyposażenie szkoły                                 

w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

8) Mało atrakcyjna strona internetowa 

szkoły. 



zasady oceniania. 

7) W każdym roku szkolnym 

przygotowywany jest ciekawy i bogaty 

kalendarz imprez i uroczystości 

szkolnych. 

8) Uczniowie odnoszą sukcesy                            

w konkursach 

9) Uczniowie biorą udział w projektach 

edukacyjnych. 

10) W szkole funkcjonuje monitoring 

zewnętrzny przyczyniając się                          

do wzrostu bezpieczeństwa uczniów 

szkole. 

11) W szkole funkcjonują estetyczne                         

i zadbane pomieszczenia i korytarze 

szkolne. 

12) Dobrze wyposażona i sprawnie 

funkcjonująca stołówka szkolna.  

 

5. Misja i wizja szkoły: 

a) Misja  

Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów. Kształcimy i wychowujemy uczniów 

odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy 

wyposażyć ich  w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się 

świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności. Chcemy, aby jak 

najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się 

do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe 

życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy 

naszych uczniów. 

b)  Wizja 

Nasza szkoła jest przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania 

nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo – profilaktyczny 

ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. 



Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości                   

i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy zdobycze techniki 

informacyjnej i informatycznej, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, 

umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego 

współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, 

dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” z poszanowaniem 

kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy. 

 

6. Obszary rozwoju: 

 

a) Dydaktyka – podnoszenie efektów kształcenia 

 

 Opracowanie harmonogramu szkoleń nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod 

nauczania, stosowania na lekcjach technologii informacyjnej i informatycznej. 

 Systematyczne korzystanie przez nauczycieli z różnorodnych form doskonalenia 

zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, konferencje, warsztaty,                    

e-learning). 

 Systematyczne stosowanie na lekcjach aktywizujących metod nauczania. 

 Dokładna analiza przedmiotowych programów nauczania i stworzenie szkolnego 

programu nauczania dostosowanego do potrzeb i możliwości szkoły. 

 Tworzenie innowacji. 

 Opracowanie programów pracy uczniem zdolnym. Wzrost ilości uczniów startujących 

w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty. 

 Opracowanie systemu diagnozy niepowodzeń szkolnych uczniów i form wsparcia 

uczniów wymagających interwencji specjalistów. 

 Opracowanie ofert ciekawych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. 

 Promowanie czytelnictwa. 

 

 

b) Wychowanie – wzmocnienie działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły 

 

 Prowadzenie w szkole wolontariatu i działalności charytatywnej. 



 Systematyczne opracowywanie w szkole procedur reagowania na sytuacje 

niepożądane pojawiające się w szkole. 

 Wzmacnianie samorządności w szkole. Nadanie samorządowi szkolnemu większej 

autonomii. 

 Stworzenia kalendarza  imprez i uroczystości szkolnych we współpracy z samorządem 

szkolnym i na podstawie opinii środowiska szkolnego. 

 Dalsza realizacja zaplanowanego programu wychowawczo -  profilaktycznego. 

 

c) Opieka – wzmocnienie działań opiekuńczych wobec uczniów wymagających 

pomocy materialnej 

 

 Przeprowadzenie dokładnej diagnozy potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej. 

 Objęcie uczniów pomocą materialną w zakresie wyprawek szkolnych, 

dofinansowywania obiadów, wyjazdów i wyjść szkolnych. 

 Pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych. 

 Wzmocnienie współpracy z instytucjami zajmującymi się opieką materialną. 

 Dalszy udział w programach „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”. 

 Pozyskanie dla szkoły sponsorów. 

 

d) Promocja – działania promujące szkołę w środowisku lokalnym 

 

 Kontynuacja  współpracy z lokalnymi mediami w celu promowania pozytywnego 

wizerunku szkoły i prezentowania działalności szkoły. 

 Systematyczne prowadzenie szkolnej strony internetowej 

 Udział w konkursach tematycznych, sportowych i artystycznych organizowanych 

przez szkołę oraz inne instytucje.  

 Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem władz i środowiska lokalnego. 

 Kontynuowanie udziału szkoły w projektach unijnych. 

 

e) Rodzice – współpraca z rodzicami w celu zwiększenia ich aktywności na 

terenie szkoły 

 

 Organizacja dla rodziców spotkań ze specjalistami na temat roli rodziców w edukacji 

dziecka. 



 Organizowanie wspólnie z rodzicami imprez i uroczystości szkolnych, np. andrzejki, 

mikołajki, zabawy karnawałowe, pikniki i festyny rodzinne. 

 Aktywne włączanie rodziców w ewaluację wewnętrzną szkoły. 

 

f) Zarządzanie i organizacja 

 

 Wyposażenie placówki w nowy sprzęt komputerowy i programy multimedialne. 

 Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych w miarę możliwości szkoły. 

 Motywowanie wszystkich pracowników szkoły do wspólnej realizacji wyznaczonych 

zadań. 

  Motywowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych. 

 Usprawnienie systemu przepływu informacji. 

 Modernizacja szkolnej strony internetowej. 

 

7. Model absolwenta 

 
Wszystkie działania założone w koncepcji oraz rozwój przedstawionych obszarów będą  

dążyły do tego, aby absolwent naszej szkoły: 

 

w sferze nauki: 

• sprawnie posługiwał się językiem polskim i językami obcymi, umiał korzystać z 

różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, 

umiał korzystać             z nowoczesnych technologii komunikacyjnych; 

• był przygotowany do dalszej nauki,rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, 

twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia; 

• miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia,był świadomy, że 

każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go 

podejmować. 

 

 w sferze społecznej: 

• dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, 

obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata; 

• znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania 

ojczystego kraju i jego zwyczajów; 



• był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany 

społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie                

i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść 

konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie; 

• umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, 

miał poczucie współodpowiedzialności; 

• był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób 

starszych czy niepełnosprawnych; 

• umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form 

grzecznościowych; 

• potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, 

umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był 

wrażliwy na potrzeby innych; 

• dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, 

znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek; 

• stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia; 

• dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca; 

• bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową. 

 

w sferze kulturowej: 

•  uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass 

mediów; 

• umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec 

programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania 

reklamy; 

• był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości 

śpiewał, grał na instrumencie, rysował. 

 

 

8. Ewaluacja 

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji będzie odbywała się na podstawie: 

a. analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru 

pedagogicznego;  



b. sprawozdań wychowawców; 

c. wniosków z przeprowadzanej w szkole w każdym roku ewaluacji wewnętrznej; 

d. opinii uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażanej w opiniach i wywiadach. 

 

 

 

 

 

 


