
 

KONCEPCJA 

PRACY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W  

STASINIE 
 

na lata  2016- 2020 
 

 
Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty.(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

 2. Ustawę z  dnia 26 stycznia 1982r. − Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.).  

3. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.. 

4. Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia  

   ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977 ze zm.).  

5. Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014r.  poz. 803).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 

2015r., poz. 1270) 

7. Statut  Szkoły Podstawowej w Stasinie. 
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WIZJA   SZKOŁY 
 

 

 Otwartość na wiedzę- wysoki poziom nauczania oraz 
umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji; 

 
 Kształtowanie osobowości ucznia zgodnie z systemem wartości 

chrześcijańskich i ogólnoludzkich; 
 
 Współpraca ze środowiskiem lokalnym oparta na jego 

potrzebach i własnych możliwościach. 
 

 
 
 

***********************************  

 

 

MISJA   SZKOŁY 
 

JESTEŚMY   SZKOŁĄ, KTÓRA 

UMIEJĘTNIE PRZYGOTOWUJE  UCZNIÓW 

DO ŻYCIA  W SPOŁECZEŃSTWIE, 

WYCHOWUJE  OPIERAJĄC SIĘ NA CHRZEŚCIJAŃSKIM  

SYSTEMIE  WARTOŚCI 

I  KSZTAŁCI  WYBIERAJĄC  TO  CO NAJLEPSZEZ  

DOROBKU  SWEGO I INNYCH NARODÓW. 
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NASZA  SZKOŁA  
 

1. … DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA. 
Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz 

lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.  
 

2. … OCENIA SPRAWIEDLIWIE. 
Uczniowie wiedzą, czego mają się uczyć, znają i rozumieją zasady oceniania. 

 
3. … UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT. 

Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte 
pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, gminie, Polsce, na 

świecie oraz rozwiązywać realne problemy. 
 

4. … ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI. 

Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz 
innych ludzi oraz działają dla dobra swej „małej” i „dużej” ojczyzny oraz całego 

świata. 
 

5. … POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT 
 W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie 

maja szansę uwierzyć  we własne siły. 
 

6. … PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI. 
Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem, przygotowuje 

uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury. 
 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY 
 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Stasinie na miarę swojego wieku jest 

odpowiedzialny, solidny, obowiązkowy, co oznacza, że: 

 najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu 

rodzinnego, a przypadki swego złego zachowania umie poddać krytycznej 

refleksji i nie powtarzać błędów, do których popełnienia potrafi się 

przyznać; 

 przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji; 

 nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie; 

 sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, 

realizując wspólne zadania, 
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samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że: 

 jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy; 

 poszukuje nowych obszarów dla swej aktywności, problemów do 

rozwiązania, a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się w 

oczach własnych; 

 potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości 

i konsekwencji w realizacji; 

 umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i 

podjąć właściwą decyzję, 

uczciwy, prawy i prawdomówny, co oznacza, że: 

 w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się 

na nie zasłużyć; 

 rozumie złożoność zasad lojalności wobec różnych osób, z którymi jest 

związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i 

prawdomówności; 

 umie trafnie rozróżnić osoby godne i niegodne zaufania, 

kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że: 

 cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych; 

 ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych 

możliwości, motywacji i odmienności kulturowej i religijnej ludzi; 

 umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w 

sytuacjach trudnych i niejednoznacznych, 

 potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji i 

symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych, 

 
krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że: 

 
 ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i 

respektuje tę różnorodność; 

 potrafi odnieść zachowanie własne i cudze do znanego mu i szanowanego 

przezeń systemu wartości naszego kręgu kulturowego. 
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Opis oczekiwanych cech absolwenta szkoły to pewien ideał, do którego 

powinna prowadzić działalność pedagogiczna szkoły, obejmująca zarówno 

proces dydaktyczny, organizowany i prowadzony przez poszczególnych 

nauczycieli i dyrektora szkoły, jak również całokształt aktywności społecznej 

nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Droga ucznia i szkoły do przedstawionej 

powyżej i świadomie kształtowanej sylwetki absolwenta szkoły podstawowej 

jest bardzo indywidualna, a postępy dokonywane są w różnym tempie i z 

różną skutecznością. Cała społeczność szkolna jest odpowiedzialna za 

podejmowanie działań mających na celu ukształtowanie opisanych postaw u 

jak największej liczby uczniów. 
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KONCEPCJA ROZWOJU  SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH 
OBSZARACH 

 
 

I. W DZIEDZINIE EDUKACJI: 
 

1. Wprowadzanie reformy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi  
na: 

 kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, dbałość o 

wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów, 
 edukację medialną- wychowanie uczniów do właściwego wykorzystania 

mediów, 
 efektywność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, 

 edukację zdrowotną – rozwijanie u uczniów dbałości o własne zdrowie i 
innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego 

zdrowiu, 
 

2. Utrzymanie bardzo wysokiego poziomu kształcenia poprzez: 
 

 prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans; 
 stosowanie nowoczesnych metod nauczania motywujących  uczniów do   

    pracy (m.in. metod projektów, dyskusji, kreślenia map mentalnych, itp.), 
 wyposażenie szkoły w nowoczesne środki audiowizualne, w szczególności 

zakup komputerów przenośnych, tablic interaktywnych, rzutników pisma 

itp., 
 kształcenie umiejętności kluczowych; 

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój 
zainteresowań uczniów; 

 objęcie edukacją jak największej ilości dzieci 6-letnich i młodszych; 
 badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ewaluacja wyników, 

modyfikowanie treści nauczania poprzez: 
- wdrożenie stałych zasad prowadzenia badań edukacyjnych uczniów w 

celu oceny jakości pracy szkoły i uczniów, 
-udział w ogólnopolskim badaniu trzecioklasistów i uczniów kończących 

szkołę; 
 

3. Podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji zawodowych w szczególności do 
pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych (terapia 

pedagogiczna, logopedia, psychologia) i zdobywanie przez nich kolejnych 

stopni awansu zawodowego.  
4. Unowocześnianie bezprzewodowej sieci Internet w pomieszczeniach     

    ogólnodostępnych, poprzez zwiększenie transferu przesyłu. 
 

5. Wspieranie uczniów zdolnych poprzez: 
 organizowanie kół zainteresowań zgodnie z ich potrzebami w 

szczególności z j. angielskiego i matematyki, historii i j. polskiego. 
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 umożliwienie udziału i przygotowanie uczniów do udziału w  

konkursach, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oswiaty; 

 premiowanie nauczycieli (zwiększenie dodatku motywacyjnego, 

przyznawanie nagród dyrektora szkoły, występowanie z wnioskami o 
przyznanie nagród państwowych i resortowych)– opiekunów uczniów 

zdolnych,  
 utrzymanie systemu stypendialnego premiującego uczniów zdolnych za 

osiągnięte wyniki nauczania i wyniki sportowe. 
 

6. Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 
 

 objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę uczniów klas I – III, 
zorganizowanie zajęć dodatkowych z j. angielskiego i matematyki w 

celu lepszego przygotowania uczniów do ogólnopolskiego badania, 
 indywidualizacja procesu nauczania, by uczeń osiągał wyniki na miarę 

swoich możliwości, by uczeń o szczególnych potrzebach edukacyjnych 
czuł się w szkole pewnie, a zdolny czuł się dowartościowany, 

 przestrzeganie zapisów WSO, rozporządzenia o pomocy pedagogiczno-

psychologicznej, dotyczących tych uczniów, 
 przestrzeganie zaleceń poradni psychologicznej, 

 prowadzenie zajęć wspomagających rozwój, 
 rozwijanie współpracy z rodzicami w zakresie niwelowania dysfunkcji 

nawiązanie współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych, 

 dalsza współpraca z OPS w Konopnicy w celu zapewnienia pomocy 

uczniom z rodzin dysfunkcyjnych. 

 
7. Organizacja zajęć w oddziale przedszkolnym: 

 zorganizowanie zajęć rytmiczno-tanecznych; 
 rotacyjne zatrudnianie kadry pedagogicznej-wychowawstwo od 

oddziału przedszkolnego do zakończenia I etapu edukacyjnego, 
 stopniowe obniżanie wieku przyjmowanych dzieci do oddziału 

przedszkolnego zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. 

 
 

II. W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI: 
 

1. Zgodnie z założeniami reformy, kształtowanie postawy obywatelskiej,        
    postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także   

    poszanowania dla innych kultur i tradycji. 
 

2. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły: 
 przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły poprzez egzekwowanie w 

równym stopniu obowiązków i praw ucznia, 
 planowanie pracy wychowawczej na podstawie diagnozy potrzeb 

uczniów, 
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 realizacja programów wychowawczego i profilaktyki, systematyczna ich 

ewaluacja i nowelizacja, 
 rozwijanie współpracy z rodzicami i instytucjami działającymi na rzecz 

oświaty w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych. 

 
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych wykluczeniem: 

 zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym 
wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 

 objęcie opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych 
ubóstwem, wielodzietnych, rodzin niepełnych, 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz materialna dla tych uczniów, 
prowadzenie zajęć terapeutycznych,  

 praca z rodzinami dysfunkcyjnymi w celu nawiązania pozytywnych 
relacji i wzajemnego zaufania, 

 udział w projektach unijnych z EFS ukierunkowanych na poszerzenie 
oferty edukacyjnej szkoły. 

  
4. Rozwijanie aktywności fizycznej: 

 

 rozszerzenie oferty zajęć sportowych, dostosowanie godzin ich 
organizacji do potrzeb i możliwości uczniów, 

 udział szkoły w zawodach sportowych organizowanych na terenie 
gminy, powiatu, województwa-przygotowanie uczniów do udziału w 

zawodach, 
 organizowanie zajęć sportowych jako formy zajęć profilaktycznych dla 

dzieci zagrożonych wykluczeniem, 
 ustawiczny rozwój bazy sportu szkolnego (zakup sprzętu sportowego w 

szczególności piłek, trampoliny). 
 

5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych: 
 

 udział uczniów w akcji:„Wiem, co jem”, 
 promocja zdrowia – systematycznie prowadzone zajęcia przez 

pielęgniarkę ZOZ w Motyczu, 
 kontynuowanie realizacji programów dotyczących badań 

przesiewowych z zakresu wad słuchu, wzroku, wad postawy, 

 kontynuacja udziału szkoły w ogólnopolskiej akcji „Szklanka mleka”, 
„Owoce i warzywa w szkole”, 

 organizacja  konkursów o tematyce zdrowotnej przez nauczycieli 
oddziału przedszkolnego i klas I-III. 

 
6. Wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej do godz. 17.00 w celu  

    bezproblemowego odbierania dzieci ze szkoły przez rodziców pracujących   
    poza Stasinem. 
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III. W ZAKRESIE POSZERZANIA ZASOBÓW SZKOŁY: 
 

1.Zabezpieczenie wyremontowanego budynku szkoły, placu zabaw, boiska 
przed niszczącymi działaniami nieformalnych grup młodzieżowych. 

2. Rozbudowa sieci monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego szkoły-
korytarze. 

3. Aranżacja wnętrz tak, by przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów do 
działania, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny 

klimat, utrwalała przeżycia dziecka. 
4. Doposażenie klaso-pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, środki 

audiowizualne, tablice multimedialne, stałe uzupełnianie księgozbioru biblioteki. 
5. Upiększanie terenu wokół szkoły poprzez dalsze nasadzenia drzew i krzewów 

ozdobnych.  
6. Zakup edukacyjnych programów komputerowych dla uczniów klas I-III. 

7. Doposażenie placu zabaw o dodatkowe elementy: huśtawka, bujaki. 

8. Uzupełnienie oferty elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym 
zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników. Zakup tablic 

interaktywnych do każdej z klas. 
 

IV. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA: 
 

1. Inicjowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu jakości pracy.  
Motywowanie nauczycieli do efektywnej pracy. 

2. Wprowadzenie „elektronicznych dzienników lekcyjnych”, z możliwością 
internetowej i telefonii komórkowej kontroli postępów w nauce dzieci. 

3. Motywowanie nauczycieli do stałego dokonywania ewaluacji zaplanowanych 
przez siebie działań z uwzględnieniem poziomu osiągnięć uczniów, a więc 

monitorowania pracy własnej i pracy uczniów pod kątem standardów w danym 
etapie edukacyjnym. 

4. Motywowanie nauczycieli do podejmowania działalności innowacyjnej, 

wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania, w tym technologii 
informacyjnej. 

5. Przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i 
rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK- 

e-nauczyciel. 
 

 V. W ZAKRESIE WSPÓŁRACY Z RODZICAMI: 
 

1. Budowanie zasad dobrze rozumianego partnerstwa pomiędzy rodzicami a 
szkołą, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań problemów wychowawczych.  

2. Wykorzystanie rodziców-specjalistów pedagogów, psychologów w działalności  
opiekuńczo-wychowawczej placówki. 
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3. Prowadzenie szkoleń dla rodziców w ramach pedagogizacji nt. otwartej 

komunikacji, rozwiązywania konfliktów, wsparcia w radzeniu sobie z 
trudnościami. 

4. Umieszczanie na stronie WWW artykułów wykorzystywanych do 

pedagogizacji rodziców podczas zebrań, linków stron internetowych gdzie 
mogliby wzbogacić swoją wiedzę n/t wychowania dziecka. 

5. Organizowanie spotkań z Prezydium Rady Rodziców w celu omówienia 
problemów i obszarów pracy szkoły, które wymagają największego wsparcia ze 

strony rodziców, m.in. wspólna organizacja wszelkich uroczystości szkolnych. 
6. Umieszczenie na stronach internetowych obowiązujących dokumentów 

szkoły: statut szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki, koncepcja 
pracy szkoły,  inne np. kalendarz roku szkolnego. 

 
VI. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM: 

 
1.Kontynuacja współpracy z Fundacją „Szkoła Przyszłości w Stasinie”, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami podstawowymi z  terenu gminy 
Konopnica. 

2.Udział w akcjach charytatywnych: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”; 

„Wigilijne dzieło pomocy”, „Jałmużna Wielkopostna”, „Góra grosza”, inne..  
3. Współpraca z okolicznymi przedszkolami w celu promowania działalności 

oddziałów dzieci 6-letnich i młodszych  w naszej szkole. 
4. Współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką w Konopnicy. 

5. Kontynuacja organizowania środowiskowego festynu, integrującego dzieci, 
rodziców, nauczycieli, „W Stasinie rodzinnie”. Pozyskiwanie sponsorów. 

 
6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez: 

 
 systematyczne wydawanie folderu o szkole; 

 współpraca z redakcją biuletynu lokalnego „ECHO KONOPNICY”, 
redagowanie i umieszczanie artykułów dotyczących życia szkoły; 

 współpraca z redakcją gazety lokalnej „Dziennik Wschodni”, gazety 
katolickiej „NIEDZIELA”; 

 reprezentowanie szkoły na zewnątrz przez uczniów szkoły, poprzez 

odpowiedni ubiór. Chłopcy i dziewczęta granatowy mundurek z wyszytym 
logo szkoły. Podczas zawodów sportowych stroje sportowe z napisami i 

logo szkoły; 
 systematyczne wydawanie przez S.U. szkolnej gazetki „STASINEK”, 

 systematyczne aktualizowanie stron internetowych szkoły www: spstasin. 
com.pl 

 
VII. MOCNE I SŁABE STRONY SZKOŁY-analiza aktualnej sytuacji szkoły 

  
 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, spełniająca  oczekiwania uczniów i 

rodziców, jednozmianowość, 
 bardzo dobre wyniki w ostatnich latach w ogólnopolskim sprawdzianie 

ucznia po zakończeniu szkoły, 
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  brak anonimowości uczniów – mała liczba uczniów w zespołach 

klasowych, 
 wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 

 bardzo dobre wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, dostęp do sieci 

Internet (duża prędkość łącza), 
 bardzo dobra współpraca szkoły z rodzicami, 

 indywidualizacja nauczania, 
 dobrze skonstruowany i realizowany program wychowawczy i 

profilaktyki, 
 spójne zasady oceniania, 

 estetyczne, zadbane sale lekcyjne, korytarze szkoły, 
 nowy plac zabaw dla dzieci, 

 wspieranie ucznia z trudnościami w nauce, 
 duża liczba laureatów w konkursach plastycznych, recytatorskich na 

szczeblu gminny, powiatu, regionu, niewielka ilość laureatów w  
konkursach przedmiotowych na szczeblu województwa, 

 brak zatrudnionego na etacie nauczyciela logopedy i pedagoga. 
 

Uwagi końcowe: 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole 
oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru 

pedagogicznego i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych 
obszarach.    

 

 
Dokument „Koncepcja pracy szkoły na lata 2016-2020” został przyjęty do realizacji przez Radę 

Pedagogiczną w dniu 14 września 2016 roku. 

 

 
 

 
mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły 

 
 

 
 

 
 

 


