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KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

Realizacja 5 –letniego planu rozwoju szkoły 
Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Systematyczna realizacja 5-letniego 
Programu Rozwoju Szkoły. 
Sporządzanie Rocznych Programów 
Rozwoju z uwzględnieniem założeń 
Programu 5-letniego. 

sierpień 
2009, lata 
szkolne 
2008/2009 – 
2012/2013 

M. Kostuch, 
dyrektor 

sprawozdania  

Organizacja spotkań informacyjnych 
dla rodziców z wychowawcami i 
dyrektorem dotyczących zapoznania z 
podstawowymi dokumentami szkoły. 

wrzesień, 
październik 
2009 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy 
 

dokumentacja  w 
dziennikach 
klasowych  

 

Zaangażowanie rodziców do licznego 
udziału w realizacji zadań 
wynikających z kalendarza imprez 
szkolnych (święto szkoły – 
współorganizacja). 
Przygotowanie księgi pamiątkowej i 
wybór przyjaciela szkoły. 

cały rok 
szkolny 
 
maj 2010 
 
 
luty 2009  

wychowawcy 
 
 
 
 

A. Purzycka 
M. Kostuch 

Aktywny udział 
rodziców w 
uroczystościach 
szkolnych.    
 
Wybór przyjaciela 
szkoły-czerwiec 2010

 

Opracowanie rocznego 
harmonogramu spotkań z rodzicami. 

wrzesień 
2009 

A. Dziubarczyk   
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Promocja  
 
Działania 
 

Termin  odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Kontynuacja współpracy ze szkołami 
posiadającym patrona PCK. 

cały rok S. Bochno –
Opanowska i 
zespół  
D. Szwedo 

Wnioski z nawiązanej 
współpracy 

 

Uruchomienie i prowadzenie świetlicy 
środowiskowej. 

cały rok L. Sowińska  
A. Purzycka 
A.Dziubarczyk 
Sołectwo Opolna 

Uruchomienie 
świetlicy i zasady 
funkcjonowania  

 

Aktualizacja strony WWW. wrzesień,  
na bieżąco 

Paweł Mielnik, 
specjalista ds. 
sieci, 
nauczyciele  

Zaktualizowana 
strona www 

 

Organizacja konkursów, olimpiad, 
zawodów na szczeblu gminnym, 
powiatowym, regionalnym. 
Organizacja warsztatów 
tematycznych. 

na bieżąco nauczyciele 
odpowiedzialni 
zgodnie z 
kalendarzem 

Sprawozdania 
Hospitacje 
 

 

Nawiązanie współpracy 
międzynarodowej w zakresie edukacji 
przyrodniczo-językowej. 

wrzesień 
2010 

M.Łabędz 
A.Opiatowska 

Obserwacje 
Sprawozdania ze 
spotkań 

 

Kontynuacja współpracy oddziału 
przedszkolnego z przedszkolem w 
Hradku. 

cały rok M.Łabędz 
M.Piłat 

Obserwacje 
Sprawozdania ze 
spotkań 
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Promocja idei czerwonokrzyskich w 
środowisku lokalnym – 
zorganizowanie gminnego konkursu 
dla kół PCK. 
Współpraca z Kołami Honorowych 
Krwiodawców. 

maj 2010 
 
 
 
cały rok 

D. Szwedo Sprawozdania 
 

 

Nawiązanie współpracy z kołem CK z 
Niemiec 

cały rok D. Szwedo Sprawozdania 
 

 

 
 
 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 
 

Zatrudnianie kadry pedagogicznej zgodnie z kwalifikacjami. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Nabycie kwalifikacji do nauczania 
muzyki i techniki. 

cały rok chętni 
nauczyciele 

Nabycie kwalifikacji  

Udział nauczycieli w spotkaniach 
zespołów przedmiotowych w ramach 
WDN – uwzględnienie w planach 
pracy celów zawartych w programie 
rozwoju szkoły i planie nadzoru 
pedagogicznego. Systematyczne 
sporządzanie wniosków do dalszej 
pracy. 

cały rok zespoły  Wykorzystywanie 
zdobytych 
wiadomości i 
umiejętności. 
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Przygotowanie rocznego doskonalenia 
nauczycieli. 
 
 
Diagnoza oczekiwań nauczycieli 
odnośnie tematyki szkoleń. 

listopad 
2009 
 
 
wrzesień 
2009 

dyrektor 
 
 
 
W. Rajska 
 

Nabycie i 
doskonalenie nowych 
umiejętności przez 
nauczycieli. 
Udział nauczycieli w 
szkoleniu. 

 

 
 
 
Podjecie działań zmierzających do poprawy bazy dydaktycznej. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Umieszczenie środków i kosztów 
związanych z remontem boisk w 
planie finansowym szkoły. 
Remont boisk. 

listopad 
2009 
 
czerwiec, 
lipiec 2010 

dyrektor Właściwe 
nawierzchnie boisk 

 

Systematyczne doposażenie klas w 
niezbędne wyposażenie – zakup 
krzesełek, biurek, pomocy 
dydaktycznych. 

styczeń, 
luty 2010 
 
 
 

dyrektor 
 
 
 

Kompleksowo 
wyposażone klasy. 
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Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz dostępnej bazy dydaktycznej we własnej pracy. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Wykorzystanie przez nauczycieli 
pomocy dydaktycznych typu: rzutnik, 
komputer, ekran, dvd, programy 
multimedialne, plansze i inne. 

cały rok nauczyciele Kompleksowe 
wykorzystanie 
dostępnych pomocy 

 

Pozyskanie środków na wykonanie 
podjazdu dla niepełnosprawnych. 

cały rok dyrektor, 
nauczyciele 

Właściwie 
przygotowany 
podjazd 

 
 
 
 

 
 
 

KSZTAŁCENIE 

 
Podejmowane są działania w kierunku tworzenia programów własnych lub autorskich. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Wdrożenie programu Edukacji 
regionalnej w kl.IV. 

cały rok Marek Łabędź Sprawozdania  

Opracowanie i wdrożenie programu 
Edukacji ekologicznej w kl.I-III. 

cały rok Marek Łabędź Sprawozdania  
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Opracowanie i wdrożenie programu 
„Pierwsza Pomoc” w klasie 0 i 
realizacja w klasach I-VI. 

wrzesień 
2008, cały 
rok szkolny 

D.Szwedo 
M. Kostuch – 
Urbańska 
S. Bochno - 
Opanowska 

Ankieta, 
sprawozdanie 

 

Opracowanie programu  „Klubu 
Wiewiórka” 

cały rok W.Rajska 
wychowawcy 

  

 
 
Wprowadzenie Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień i kontynuacja realizacji Indywidualnych 
Programów Edukacyjnych 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Rozpoznanie i praca z uczniem 
zdolnym. 

Listopad 
/grudzień 
2009  

M. Łabędź 
A.Dziubarczyk 
A.Opiatowska 

Wyniki pomiaru 
Karty pracy 

 

Modyfikacja Indywidualnych 
Programów Edukacyjnych kl.IV-VI. 
 

wrzesień 
październik 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog szkolny 

Opracowane 
programy 

 

Systematyczna realizacja 
Indywidualnych Programów 
Edukacyjnych 

Cały rok A.Purzycka 
D.Szwedo 
wychowawcy 

Ewaluacja 
programów 

 

 
 
 
 



 8 

Poprawa efektów kształcenia. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Przeprowadzenie rad szkoleniowych 
na temat procedur pomiaru 
dydaktycznego. 

wrzesień 
2009 

M. Łabędź Protokól z rady 
szkoleniowej i 
wypracowane 
narzędzia pomiaru 

 

Kontynuacja wypracowanej procedury 
pomiaru dydaktycznego. Zapisanie w 
zwięzłej formie wniosków z 
przeprowadzonych pomiarów.  
Właściwe dokumentowanie diagnozy 
dydaktycznej (graficzne i procentowe) 

wg 
harmonogra
mu pomiaru 

Nauczyciele 
przedmiotowcy, 
zespoły 

Wyniki pomiaru 
dydaktycznego i 
wnioski do dalszej 
pracy.Dokumentacja 
przeprowadzonej 
diagnozy. 

 

Diagnoza efektywności kształcenia w 
zakresie: przedmiotu język polski 
(pisanie, wykorzystanie wiedzy w 
praktyce) oraz nauczania 
zintegrowanego (umiejętność 
rozwiązywania zadań złożonych) – 
hospitacje, analiza dokumentacji. 

Wg 
harmonogra
mu 
hospitacji 

dyrektor sprawozdanie  

Przeprowadzenie ewaluacji programu 
Poprawy Efektywności Kształcenia 
wśród uczniów  i nauczycieli.  
Analiza wniosków z ewaluacji 
programu przeprowadzonej wśród 
rodziców uczniów.  

po I 
semestrze 

D. Szwedo 
A. Opiatowska 
 
 
nauczyciele 

Wnioski z 
przeprowadzonych 
badań. 
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Udział chętnych nauczycieli w 
szkoleniu na egzaminatora OKE 

rok szkolny Chętni 
nauczyciele 

Zdobyte kwalifikacje  

 
Dalsze przygotowania do wprowadzenia oceny kształtującej. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Dalsze przygotowania do 
wprowadzenia oceny kształtującej. 
Udział dwóch chętnych nauczycieli w 
szkoleniu na liderów. Szkolenie Rady 
Pedagogicznej. 

zgodnie z 
planem 
szkoleń 

M. Łabędź 
A. Opiatowska 

Nabycie 
odpowiednich 
umiejętności. 

 

 
 
Organizacja konkursów i zachęcanie do uczestnictwa w konkursach, turniejach i olimpiadach. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Organizowanie konkursów wg 
ustalonego harmonogramu. 
 

wg 
kalendarza 

Organizatorzy 
konkursów 
 

Udział i sukcesy 
uczniów 
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WYCHOWANIE I OPIEKA 
 

Analiza znajomości praw człowieka przez uczniów. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Diagnoza znajomości praw człowieka 
przez uczniów klasy V i VI. 

październik 
2009 

Marek Łabędź Wyniki diagnozy  

Ewaluacja Systemu oceny zachowania Styczeń, 
luty 2010 

M.Kostuch-
Urbańska 
J.Malcer 

Opracowany system  

  
 
 
 
 
 


