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“Honor myślom, z  których błyska 

                                                               Nowy duch i forma nowa.” 
               Juliusz Słowacki Odpowiedź na Psalmy przyszłości 

        
 MISJA 
 
 
 

Tworzenie przyjaznego klimatu w szkole  

 integracja 

 budowanie poczucia wartości 

 odpowiedzialność za siebie i 

innych 

 
 
 
Podnoszenie jakości pracy 

 absolwent na miarę 

współczesnego świata 

 

 



 

 

 

 

 

 

Koncepcja pracy  
Szkoły Podstawowej Nr 3  
im. Juliusza Słowackiego                 

w latach 2017-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cel nadrzędny:  

 

Wszechstronny i harmonijny rozwój 
ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną 
wiedzę i umiejętności  potrzebne do dalszego 
etapu kształcenia. 

 

 

Plan działań szkoły będzie 
koncentrować się w obszarach: 

 

1. Dydaktyka 
2. Wychowanie i opieka 
3. Baza 
4. Organizacja i zarządzanie szkołą 
5. Funkcjonowanie szkoły w środowisku 

lokalnym 

 
 

 



1. DYDAKTYKA  

KRYTERIUM SUKCESU:  

Szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi 
narzędziami badawczymi  - ewaluacja zewnętrzna. 
Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów  poprzez obiektywnie i ogólnie uznane 
zasady oceniania, klasy specjalistyczne i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów           
o różnych zdolnościach i zainteresowaniach.  
Szkoła otwarta na świat – szkoła stosująca nowatorskie rozwiązania, realizująca 
projekty międzynarodowe.  

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już wdrożonych:  

 organizację procesów edukacyjnych sprzyjającą uczeniu się, 
kontynuowanie naboru do oddziałów specjalistycznych: 
dwujęzycznych w szkole podstawowej i sportowych piłki nożnej 
oraz e-klasy z rozszerzonym programem informatyki i 
przedmiotów ścisłych oraz klasy artystycznej z dodatkowymi 
zajęciami tanecznymi prowadzonymi przez trenera Ośrodka 
Działań Twórczych, 

 realizację programów własnych, zwłaszcza w klasie dwujęzycznej, 
 uczenie uczniów odpowiedzialności za własny rozwój poprzez 

diagnozowanie potrzeb i oczekiwań związanych z organizacją ich 
zajęć, 

 stosowanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów 
(lekcje z native speakerem, praca z tabletami, wideokonferencje, 
praca w telewizji uczniowskiej ci@snet) 

 kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się, odnajdywania 
swoich mocnych stron (działania w ramach Szkoły Odkrywców 
Talentów Masz Talent dla szkół podstawowych i gimnazjum), 
utrwalanie pozytywnych postaw poprzez systematyczne wpisy w 
„Aktywnościach” uczniów w dzienniku elektronicznym 

 uczenie rozumienia świata i wyrabiania w uczniach świadomości 
ekologicznej (EkoKonkurs dla szkół podstawowych i gimnazjum 
oraz współorganizacja Dnia Ziemi w Gołuchowie), 

 nauka funkcjonowania w społeczności lokalnej (udział w 
prawyborach), 

 diagnozowanie osiągnięć uczniów za pomocą testów 
przygotowanych przez różne instytucje oświatowe,  

 wewnętrzny system diagnozowania własnymi narzędziami 
badawczymi,  



 wnioski rady pedagogicznej do dalszej pracy (analiza wyników i 
realizacja), 

 ewaluacja i analiza sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 

analiza EWD, wdrażanie wniosków, 
 kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się poprzez 

realizację projektów edukacyjnych,  
 motywowanie uczniów do wysiłku i zdrowej rywalizacji 

(comiesięczne analizy postępów, nagradzanie wyróżniających się 
uczniów pochwałą w dzienniku elektronicznym i na tablicy  
osiągnięć uczniów I Ty możesz osiągnąć sukces, przedstawianie 
kolejności klas w klasyfikacji ogólnej), 

 Odznaki Słowackiego na koniec roku szkolnego dla uczniów za 
osiągnięcia dydaktyczne i pracę na rzecz szkoły, Złota 10 , Uczeń 
Roku, opracowanie Regulaminu Odznaki Słowackiego dla 
uczniów szkoły podstawowej i zamówienie nowych odznak na 
podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 

 nagradzanie uczniów za najlepiej zdany egzamin gimnazjalny, za 
rozwój własnych talentów np. sportowych, artystycznych. 

A także rozwinięcie inicjatyw w kierunku:  

 realizacji autorskich programów lub taki wybór, czy też 
konstrukcja programu, aby zapewniała każdemu uczniowi ciągły 
postęp i sukces, ze szczególnym naciskiem na zorganizowanie 
nauki w klasie dwujęzycznej szkoły podstawowej w drugim i 
trzecim roku po diagnozie oczekiwań i analizie oferty czwartego 
etapu edukacyjnego, 

 systematycznej analizy i weryfikacji szkolnych programów 
nauczania,  

 efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,  
 indywidualizacji procesu nauczania i wymagania względem 

uczniów,  
 przezwyciężania trudności dydaktycznych oraz rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez ciągłe doskonalenie 
zawodowe nauczycieli , 

 systematycznego uczestnictwa uczniów w konkursach, 
olimpiadach przedmiotowych i zawodach na szczeblu szkolnym       
i pozaszkolnym,  

 umiejętnego i twórczego stosowania wewnątrzszkolnego 
oceniania, 

 stworzenia systemu zajęć pozalekcyjnych w oparciu nie tylko o 
pracę nauczycieli, ale także we współpracy z partnerami szkoły,  



 wypracowania i wdrażania programów edukacyjnych, 
 opracowania projektu sportowego z parterami ze Słowacji 

związanego z wymianą młodzieży, 

2. WYCHOWANIE I OPIEKA  

KRYTERIUM SUKCESU:  

 W pełni demokratyczna, samorządna i przyjazna szkoła, w której zdrowy           
i bezpieczny uczeń czuje się dobrze, jest jej współtwórcą i współgospodarzem.  
Szkoła bez agresji i zagrożeń społecznych, oferująca alternatywę wobec innych 
pokus. 
 Szkoła przygotowująca do startu w dorosłe życie.  

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych:  

 realizację działań wychowawczych i profilaktycznych, 
 włączanie się rodziców i uczniów w realizację tych programów tego 

programu  poprzez diagnozę oczekiwań rodziców i uczniów w 
pierwszych klasach i spostrzeżenia i uwagi rodziców i uczniów 
pozostałych klas przed ewaluacją działań, w razie potrzeby po 
sugestiach działania są modyfikowane, 

 coroczną ewaluację podejmowanych przez szkołę działań, 
 systematyczną diagnozę środowiska szkolnego, wychowanków, 
 skonsolidowanie rodziców i uczniów, a także innych mieszkańców 

wokół problemów szkoły i jej centralnej roli w społeczności lokalnej 
(Tydzień Zdrowia), 

 doskonalenie działań w organizacji uroczystości szkolnych, z 
aktywnym udziałem rodziców (coroczny Koncert Dzieci – Rodzicom 
oraz jubileusze szkolne – 125-lecie szkoły i inne),  

 zapewnienie młodzieży atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu 
na boisku szkolnym (Trener Osiedlowy) 

 A także rozwinięcie inicjatyw w kierunku:  
 utworzenia  w jadalni kawiarenki, w której uczniowie przebywaliby 

podczas przerw i spożywali zdrową żywność, 
 złożenie wniosku  i przeprowadzenie działań w celu uzyskania przez 

szkołę tytułu Szkoły Promującej Zdrowie, 

 

 

 



3. BAZA  

KRYTERIUM SUKCESU:   

 
Szkoła estetyczna, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników. Sale 
lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Dziennik 
elektroniczny usprawniający przepływ informacji. Biblioteka przyjazna dla 
ucznia, oferująca księgozbiór bogaty w nowości wydawnicze.  

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych to 
jest:  

 utrzymanie szkoły w odpowiednim stanie technicznym,  

 dokonywanie bieżących napraw i remontów w granicach 
przyznanych środków finansowych ,  

 racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, pozyskiwanie 
dodatkowych środków finansowych - szukanie sponsorów              
i oszczędności w szkole,  

 systematyczne przeprowadzanie konserwacji boiska ze sztuczną 
murawą,  

 wzbogacanie biblioteki szkolnej w nowości czytelniczo – medialne,  

 A także rozwinięcie inicjatyw w kierunku:  

 

 wyposażenia Koła Rowerowego Ciasna Bike w rowery, 
 dostosowanie szkoły do przyjęcia zagranicznych gości ze Słowacji – 

zainstalowanie pryszniców w łazienkach szkolnych, 
 wykonanie boiska do kosza, 
 remont holu głównego, wyeksponowanie pucharów,  
 naprawienie ogrodzenia uszkodzonego podczas inwestycji                    

w Koszarach Godebskiego 

złożenie wniosku w Budżecie Obywatelskim na utworzenie placu zabaw 
na terenie boiska szkolnego dla najmłodszych, a także kolejnych 
wniosków w latach następnych wynikających ze zdiagnozowanych 
potrzeb szkoły. 
 
 
 
 
 



4. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

KRYTERIUM SUKCESU:   

Szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie zarządzana, w której wszyscy  
pracownicy, uczniowie i rodzice czują się współgospodarzami i biorą udział       
w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły. Zarządzanie szkołą służy 
jej rozwojowi.   

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych to 
jest:  

 prowadzenie dokumentacji szkoły zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

 aktualizowanie elektronicznej bazy dokumentacji 
wykorzystywanej przez nauczycieli, 

 publikacja dokumentacji na stronie internetowej szkoły, 

 dokonywanie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycielskie, 

 równomierne przydzielanie obowiązków pracownikom,  

 uwzględnianie propozycji rodziców i uczniów w planowaniu 
działań szkoły, 

 wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, inspirowanie 
nauczycieli do zdobywania kolejnych kwalifikacji, co powoduje 
poczucie bezpieczeństwa o pracę, 

 funkcjonowanie sprawnego przepływu informacji między 
członkami społeczności szkolnej,  

 A także rozwinięcie inicjatyw w kierunku:  
 pozyskania środków z wynajmu pomieszczeń  i przeznaczenia ich na 

remonty  i systematyczne wzbogacanie bazy w szkole 
 zapewnienia pracy nauczycielom pracującym w Szkole Podstawowej 

Nr 3, aby utrzymać dobrze zorganizowany i sprawny zespół dbający 
wciąż o podnoszenie jakości pracy szkoły, identyfikujący się ze 
swoim miejscem pracy poprzez dobrze przemyślaną promocję i 
dbałość o jakość pracy w nowej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Juliusza 
Słowackiego, 

 Wprowadzenie do pracy zmian wynikających ze zmian w prawie 
oświatowym w związku z wdrażaną reformą edukacji – 
zaktualizowanie dokumentacji w związku z przekształceniem 
gimnazjum w szkołę podstawową.  

 



5. BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU, 
FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM  

 

KRYTERIUM SUKCESU:   

Szkoła przyjazna dla dzieci i ich rodziców, dla wszystkich pracowników; silnie 
związana z własnym regionem, z ugruntowanym pozytywnym wizerunkiem. 

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych to 
jest:  

 budowanie prawidłowych relacji między uczniami i wszystkimi 
pracownikami szkoły, 

 rozmawianie z uczniami o emocjach i uczuciach, nazywanie ich      
i uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami jako 
przeciwdziałanie agresji, 

 promowanie działań szkoły w środowisku, 

 pracy zespołowej nauczycieli, która pozytywnie wpływa na 
atmosferę i wzrost efektywności działań, 

 ustabilizowanie się liczby uczniów klas pierwszych i zwiększającej 
się liczby uczniów spoza obwodu, co świadczy o atrakcyjności 
oferty edukacyjnej szkoły, 

 systematyczną i celową współpracę z Radą Osiedla Śródmieście I, 
Kaliskim Klubem Sportowym „Włókniarz 1925”, Ośrodkiem 
Kultury Leśnej w Gołuchowie, Ośrodkiem Działań Twórczych        
i innymi, 

 organizowanie drzwi otwartych, tzw. Białych Sobót (festynów 
zdrowotnych),  

 organizowanie konkursów dla uczniów szkół podstawowych i 
przedszkoli, 

 współpraca z innymi szkołami i przedszkolami. 

 A także rozwinięcie inicjatyw w kierunku:  
 organizowania uroczystości dla środowiska lokalnego we 

współpracy z partnerami szkoły, 
 opracowanie nowych znaków firmowych szkoły: logo, teczki, strony 

internetowej. 

Wpisy dokonane kolorem niebieskim oznaczają zmiany naniesione we 
wrześniu 2017 po analizie stopnia realizacji zadań przyjętych do 
realizacji w roku 2014, niektóre wykreślone zostały już zrealizowane 



lub po przeprowadzonych rozmowach z rodzicami, uczniami i 
pracownikami szkoły zostały zastąpione innymi, bardziej potrzebnymi 
z racji przekształcenia szkoły w ośmioletnią szkołę podstawową.  
 


