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„Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko 
odkryć”  

Kartezjusz  

 

Wizja  

Wizją Szkoły jest wychowanie człowieka prawego, uczciwego, 
pracowitego, kulturalnego, odpowiedzialnego, twórczego, wrażliwego, 
otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze 
swoim środowiskiem, grupą społeczną, Ojczyzną. 

Misja  

Misją i Celem nadrzędnym szkoły jest tworzenie uczniom 
możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez uczenie wzajemnej 
tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie 
pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia 
społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie 
odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.  

Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie 
bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, 
zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na 
miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci            
i szacunku do nauki, pojmowanej, jako proces trwający przez całe życie, 
rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników. 

Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych 
kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, 
kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich 
wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła 
przygotowuje uczniów do przyszłego życia. Szkoła jest dobrze 
wyposażona, wykorzystuje najnowsze technologie informacyjne, wspiera 
swoich uczniów w przygotowaniu się do funkcjonowania w szybko 
zmieniającym się świecie. 
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Model Absolwenta 

Pragniemy, aby nasz absolwent: 

 dbał o rozwój intelektualno - emocjonalny 
 potrafił korzystać z różnych źródeł informacji 
 posiadał umiejętność zdobywania, przetwarzania                                         

i wykorzystywania wiedzy 
 umiał samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć 
 rozwijał zainteresowania, talenty i pasje 
 potrafił dotrzeć do swoich uczuć i radził sobie z nimi 
 wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie 
 umiał zachować własną indywidualność 
 był wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych 
 był kulturalny 
 doceniał wagę więzi międzyludzkich 
 z każdej swojej roli społecznej wywiązywał się w zadowalający 

jego i innych sposób 
 umiał współpracować w grupie 
 potrafił funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. 

Koncepcja pracy Szkoły powstała w oparciu o analizę 
dotychczasowych osiągnięć szkoły, analizę jej słabych i mocnych stron, 
szans i potencjalnych zagrożeń. Jest spójna z wymaganiami, zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 06 sierpnia 2015 r. 
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, uwzględnia potrzeby 
rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz zidentyfikowane 
oczekiwania środowiska lokalnego.  

Celem pracy Szkoły w każdym roku szkolnym będzie realizacja 
koncepcji pracy i zadań przedstawionych w rocznym planie pracy 
kalendarzu imprez oraz tworzenie systemu zapewniającego poprawę 
jakości pracy Szkoły, a w efekcie poprawę poziomu kształcenia 
i wychowania, jak również utrwalenie pozytywnego wizerunku Szkoły          
w środowisku lokalnym.  

Koncepcja zakłada stworzenie placówki kreatywnej, otwartej, 
różnorodnej, kształtującej człowieka, który ma twórczy stosunek do 
siebie i otaczającego świata, posiadającego umiejętność oryginalnego 
myślenia i praktycznego działania.  

Jakość pracy Szkoły to doprowadzenie do optymalnego rozwoju 
ucznia w oparciu o ogólne standardy edukacyjne oraz stworzenie 
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warunków organizacyjnych zapewniających ten rozwój. Założone cele 
może osiągnąć tylko przyjaźnie wymagająca placówka, realizująca 
właściwy Program Wychowawczy - Profilaktyczny.  

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Domaszowicach ujmuje zagadnienia związane z działalnością szkoły              
w następujących obszarach: 

I. Wychowanie i opieka  

II. Dydaktyka  

III. Organizacja i zarządzanie  

I. Wychowanie i opieka  
 

Najważniejszym celem w obszarze Wychowania i opieki będzie 
utrzymanie klimatu bezpiecznej i przyjaznej szkoły, w której relacje 
między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na 
wzajemnym szacunku i zaufaniu, w której każdy uczeń czuje się dobrze  
i ma poczucie, że jest ważnym członkiem społeczności szkolnej. 
Właściwy klimat i atmosfera dają gwarancję funkcjonowania takiej 
szkoły, która uczy i nauczy każdego ucznia i do której chętnie 
przychodzą uczniowie. W tym obszarze planujemy realizację 
następujących zadań:  

1) Kontynuacja dotychczasowych działań budowy szkoły bezpiecznej, 
pozbawionej przemocy i zagrożeń poprzez realizację Programu 
wychowawczo – profilaktycznego. 

2) Wdrażanie uczniów do samodyscypliny, wyrabianie nawyków 
kulturalnego zachowania, potrzeby koleżeństwa i umiejętności 
rozwiązywania konfliktów we współpracy z innymi, jednocześnie 
zachęcania do rozwijania wspólnych zainteresowań i pasji. 

3) Konsekwentne przestrzeganie procedur szkolnych przez nauczycieli                
i uczniów w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów. 

4) Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowania 
postaw prospołecznych poprzez organizację i udział w obchodach 
rocznic historycznych i świąt narodowych w szkole i poza szkołą.  

5) Wsparcie realizacji Programu wychowawczo - profilaktycznego poprzez 
współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

6) Aktywizacja działalności Samorządu Uczniowskiego i zwiększenie jego 
wpływu na funkcjonowanie szkoły, poprzez przejmowanie 
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odpowiedzialności za realizację polityki dyrekcji oraz podejmowanie 
własnych inicjatyw. 

7) Wsparcie inicjatyw uczniowskich służących realizacji różnorodnych 
działań na rzecz ich własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności 
lokalnej,  

8) Stwarzanie możliwości uczniom do podejmowania różnorodnych 
aktywności poprzez zaangażowanie ich w zajęcia prowadzone w szkole, 
udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, wycieczkach i wyjściach 
edukacyjnych oraz realizację przedsięwzięć będących wynikiem działań 
Samorządu Uczniowskiego. 

9) Zacieśnienie współpracy rodziców, a w szczególności Rady Rodziców              
z dyrektorem szkoły, wychowawcami oraz nauczycielami w celu 
zwiększenia efektywności procesu dydaktyczno – wychowawczego.  

10) Angażowanie rodziców do udziału w uroczystościach i imprezach 
szkolnych, realizowanie ich inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności 
uczniowskiej oraz szkoły.  

11) Podpowiadanie rodzicom skutecznych metod wychowawczych, 
poszukiwanie wspólnie z nimi najlepszych rozwiązań oraz wspieranie ich 
w wychowaniu.  

12) Wychowanie poprzez sport, umożliwiające uczniowi rozwój 
własnych zainteresowań poprzez organizację zawodów 
lekkoatletycznych, zapaśniczych i rozgrywek w piłce siatkowej i nożnej.  
  
II. Dydaktyka  
 
Najważniejszym celem tego obszaru będzie podniesienie jakości 

procesów edukacyjnych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w wyniku 

wdrożenia wniosków z analizy osiągnięć każdego ucznia,                             

z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. Drugim wiodącym 

celem będzie dalsze wdrażanie zmian systemowych i programowych 

oraz promowanie wartości edukacji. Zamierzamy osiągnąć wyznaczone 

cele poprzez realizację następujących zadań:  

1) Ścisła współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów 
edukacyjnych, tworzenie pozytywnego klimatu sprzyjającego uczeniu 
się. 

2) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych 
ucznia, jego sposobów uczenia się i sytuacji społecznej. 
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3) Indywidualizacja wymagań w procesie dydaktycznym, umożliwiająca 
osiągnięcie sukcesu edukacyjnego przez każdego ucznia, na miarę jego 
możliwości. 

4) Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej 
sytuacji, poprzez prowadzenie zajęć rozwijających ich zainteresowania  
i uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.  

5) Stosowanie różnych metod pracy dostosowanych do celów kształcenia  
i potrzeb uczniów.  

6) Regularnie powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności uczniów na 
lekcjach przez stosowanie różnorodnych ćwiczeń metod i technik.  

7) Rozbudzanie zainteresowań i pasji uczniów poprzez udział  
w konkursach i olimpiadach zewnętrznych.  

8) Poszerzanie oferty edukacyjnej poprzez uczestnictwo w programach 
unijnych. 
 
 III. Organizacja i Zarządzanie  
 

W kolejnych latach wiodącym celem będzie poszerzenie oferty 
edukacyjnej szkoły.:  

1) Unowocześnienie edukacji poprzez lepsze łączenie rezultatów 
procesów kształcenia z potrzebami uczniów, tworzenie 
bezpiecznego i przyjaznego środowiska wychowawczego w szkole.  

2) Usprawnienie funkcjonowania szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły, 

uczniowie i ich rodzice są zaangażowani w tworzenie koncepcji 

rozwoju szkoły oraz znają, rozumieją i akceptują jej treści. 

3) Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności    

z obowiązującym stanem prawnym oraz zapewnienie dostępu do 

dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i prawa oświatowego. 

4) Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności za wykonanie 

powierzonych zadań członkom Rady Pedagogicznej, pracownikom 

administracji i obsługi. 

5) Zaznajamianie uczniów i ich rodziców z wymaganiami 

edukacyjnymi oraz formami i sposobami oceniania. 

6) Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej. 

7) Promowanie osiągnięć uczniów. Umieszczanie materiałów 

informacyjnych na stronie internetowej szkoły i w lokalnej prasie.  

8) Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym. 

Udział szkoły w życiu społeczności lokalnej. 
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9) Dbałość nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów  

o stan techniczny pracowni przedmiotowych, obiektów sportowych 

i korytarzy szkoły. 

10) Utrzymanie budynku szkoły oraz szkolnych obiektów 

sportowych w odpowiednim stanie technicznym. 

11) Pozyskiwanie środków w celu zakupu pomocy 

dydaktycznych, książek do biblioteki, sprzętu sportowego.  

12) Bieżące prace remontowo naprawcze oraz troska o estetykę 

szkoły i jej otoczenia.  

 

Koncepcja Pracy Zespołu będzie poddana ewaluacji do końca sierpnia 

każdego roku szkolnego. 

 


