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Podstawa prawna opracowania Koncepcji Pracy Szkoły.  

  

       Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (,art. 70 ust1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2 ),  

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  

 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611)  

       Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie w Porębie  

 

  I  Charakterystyka szkoły.          

1. Dane  ogólne szkoły:  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie jest szkołą do której uczęszcza 465 uczniów z obwodu naszego miasta oraz spoza. 

Placówka usytuowana jest przy bardzo ruchliwej ulicy miasta. Dla bezpieczeństwa uczniów zainstalowano barierki 

ochronne i sygnalizację świetlną. Teren szkolny jest ogrodzony i monitorowany. Na terenie placu szkolnego znajdują 

się: boisko sportowe, nowo powstały szkolny plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego oraz trawiasty teren 

rekreacyjny.  

Usytuowanie placówki oświatowej – gmina Poręba, powiat zawierciański, województwo śląskie.  

 

 



2.  Dane kontaktowe:  
Adres: 42- 480 Poręba, ul. LWP 4, tel. /fax: 32 67 71 101, adres poczty elektronicznej:  dyrekcja@mzsporeba.info,  

 adres internetowy szkoły: http://www.mzsporeba.info 

 

3. Historia i tradycja szkoły:               

W 1923 roku powstała siedmioklasowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie. Kierownikiem ówczesnej szkoły był 

Antoni Słabiak. W 1928 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły, której inicjatorem był ówczesny kierownik 

placówki. Przez pierwsze 3 lata działań wojennych szkoła była zamknięta. Dopiero w lipcu 1942 roku naukę wznowiono. 

Kierownikiem tej szkoły był Antoni Lec. W roku szkolnym 1946/47 szkoła funkcjonowała jako ośmioklasowa.             

Zbudowano nową salę gimnastyczną , a we wrześniu 1949 roku oddano ją do użytku. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: 

Maria Gawkowska, Henryk Obwarzanek, mgr Czesław Nowak. 

W dniu 12 października 1974 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Ludowego Wojska Polskiego.                            

Obecnym patronem SP nr 1 jest  Wojsko Polskie. Po odejściu na emeryturę wieloletniego dyrektora mgr Czesława Nowaka, 

następcą została mgr Urszula Smolarska i pełniła tę funkcję do maja 2008r.                                                                                                                                                  

1 września 1999 roku powstało Gimnazjum w Porębie,  dyrektorem została mgr Jadwiga Rok. Uroczystość nadania szkole 

imienia odbyła się 6 listopada 2001 roku, patronem szkoły został Stanisław Staszic.                                                                                   

Kolejnym dyrektorem gimnazjum został Arkadiusz Pompka.                                                                                                       
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Decyzją Rady Miasta połączono Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum w Porębie w Miejski Zespół Szkół.  

1 września 2008 rozpoczął się pierwszy rok szkolny w Miejskim Zespole Szkół w Porębie.  

Dyrektorem została mgr Iwona Muskalska, wieloletnia nauczycielka wychowania fizycznego w naszej szkole, jej 

zastępcami byli: mgr Urszula Smolarska i mgr Arkadiusz Pompka .                                                                                                                      

Od roku 2013 mgr Arkadiusz Pompka pełni funkcję wicedyrektora szkoły.                                                                                                                                                                  

Dzięki inicjatywie i kreatywności pani dyrektor  Iwonie Muskalskiej - w szkole  wykonano szereg prac remontowych, które 

poprawiły w znacznym stopniu bazę szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 dokonano termomodernizacji .                                                     

Dyrektor podejmuje nadal  skuteczne działania zapewniające szkole odpowiednie środki finansowe . Nawiązuje ścisłą 

współpracę z przedstawicielami samorządu i partnerami szkoły,  pozyskując fundusze  na dokonywanie kolejnych remontów 

i zakup pomocy dydaktycznych w tym sprzętu multimedialnego. Dba  o dydaktyczny, wychowawczy poziom szkoły. 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie znajdują się  nowoczesne pracownie komputerowe, hala sportowa,  pracownia  

multimedialna,  tablice interaktywne, nowoczesna pracownia językowa i chemiczno – fizyczna, stołówka i świetlica szkolna 

czynna codziennie do godz. 16.00.   

 

 

 



Szkoła Podstawowa  posiada swoją obrzędowość i tradycje szkolne: 

 Tradycję ślubowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na sztandar szkolny. 

 Szkolne imprezy integrujące uczniów – szczególnie dotyczące adaptacji uczniów klas pierwszych w nowych 

warunkach i otoczeniu (integracja klasowa i zespołowa). 

 Patrona szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 możliwość lepszej promocji szkoły poprzez uczestnictwo bądź organizowanie różnych form aktywności związanych  

z osobą patrona  (konkursy, spotkania, wystawy, sesje, akademie, apele). 

 Obchody „ Dnia Patrona” – święto całej społeczności szkolnej. 

 Jasełka i wigilie klasowe – integracja społeczności wokół tradycji i obrzędowości świątecznej. 

 Zorganizowanie Dnia Unii Europejskiej.  

 Prowadzenie kronik szkolnych.  

 Pożegnanie uczniów klas III SP i III klasy gimnazjum przez uczniów klas młodszych. 

Szkoła może poszczycić się wybitnymi absolwentami, którzy sławią jej dobre imię. Nasi uczniowie byli i są laureatami 

ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i olimpiad przedmiotowych. Szkoła jest znana z licznych sukcesów 

sportowych. Nasi absolwenci to młodzi, entuzjastyczni ludzie , dla których najważniejsze wartości to: postawa godnego 

patrioty, człowieka twórczego, aktywnego, kreatywnego, poszukującego nowych rozwiązań.  



4. Kadra szkoły.  

Kadra pedagogiczna naszej szkoły to ludzie kompetentni, posiadający doświadczenie, wiedzę i umiejętności, życzliwi ale 

wymagający. Pracują w powołanych zespołach zadaniowych, wspólnie rozwiązują problemy.                                                              

Nasi nauczyciele są aktywni zawodowo, odczuwają potrzebę kształcenia ustawicznego, doskonalą własny warsztat pracy. 

Zatrudniamy nauczycieli posiadających co najmniej dwa kierunki studiów, specjalistów z oligofrenopedagogiki, 

pedagogów, nauczycieli gimnastyki korekcyjnej.                                                                                                                                        

Nasi nauczyciele biorą udział w licznych formach doskonalenia, wdrażają własne programy nauczania i wychowania. 

Uczestniczą w programach ogólnopolskich oraz projektach gimnazjalnych, pełnią funkcję egzaminatorów OKE, ekspertów 

d.s. awansu zawodowego nauczycieli.  

5. Baza szkoły. 

Szkoła dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi, które są na bieżąco wzbogacane. Posiada wyposażenie gwarantujące 

prawidłową realizację podstawy programowej. Jest przestronna, znajdują się w niej  24 klasopracownie, m.in. pracownie 

języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, zajęć komputerowych, edukacji wczesnoszkolnej, przyrodniczo – 

matematyczna, historyczna, geograficzna, biologiczna, muzyczna, sala gimnastyczna , fitness, siłowania , hala sportowa,  

gabinet higienistki szkolnej, gabinet  pedagoga szkolnego, świetlica szkolna z zapleczem kuchennym, biblioteka szkolna 

wraz z czytelnią, biuro inspektora BHP, harcówka, archiwum,  dyżurka przy wejściu do szkoły, monitoring wizyjny, system 



alarmowy, miasteczko ruchu drogowego, boisko sportowe, nowo powstały szkolny plac zabaw oraz trawiasty teren 

rekreacyjny.  

Dysponuje bogatym sprzętem sportowym, pięcioma tablicami multimedialnymi oraz urządzeniami poligraficznymi. 

Prowadzone są koła zainteresowań, dostosowane do potrzeb uczniów a także dodatkowe  zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze, koło turystyczne, drużyna harcerska, wolontariat, koło filmowe, koło teatralne, gry i zabawy sportowe, koło 

astronomiczno – fizyczne, koło chemiczne, koło geograficzne, koło biologiczne, koło historyczne, koło polonistyczne, koło 

matematyczne, zajęcia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedyczne  „ Ratujemy i uczymy ratować”.                                                                                                                                                          

Nasi uczniowie otoczeni są fachową opieką pedagogiczną.                                                                                                                               

W szkole zatrudniona jest również pielęgniarka udzielające uczniom pierwszej pomocy zdrowotnej.                                                     

Nasza szkoła dysponujemy bogatym księgozbiorem  znajdującym się w bibliotece szkolnej.  

 

 

6. Uczniowie. 

Uczniowie są chlubą naszej szkoły. Biorą aktywny udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

zdobywając wysokie miejsca, są laureatami i finalistami. Uczestniczą w wielu dyscyplinach sportowych ( m.in. 

lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna,  piłka koszykowa ), uzyskują wysokie noty w zawodach oraz turniejach 

szachowych na szczeblu województwa i kraju. Uczestniczą w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, m.in. przeglądzie 

twórczości dzieci i młodzieży, konkursie na kartkę świąteczną, WOŚP, Dniach Poręby.                                                  



Inicjują wiele ciekawych przedsięwzięć m.in. wolontariat wspólnie z samorządem uczniowskim działa na rzecz osób 

potrzebujących pomocy materialnej, uczestniczą w akcjach charytatywnych dla zwierząt ze schroniska, udzielają pomocy 

koleżeńskiej w nauce. Uczniowie chętnie biorą udział w wycieczkach krajowych, zagranicznych  i wyjazdach klasowych, 

np. (do kin, teatrów, planetarium, zakładów pracy, na koncerty,  Uniwersytetu Śląskiego – warsztaty przedmiotowe z  fizyki 

i matematyki,  wystawy, zielone szkoły, wymiany międzynarodowe ),  w wędrówkach pieszych  i rowerowych , 

wycieczkach przedmiotowych.  

II Środowisko lokalne i jego potrzeby.  

1. Charakterystyka środowiska lokalnego.  

Poręba - miasto i gmina w województwie śląskim w powiecie zawierciańskim położone nad Czarną Przemszą.                       

Liczy ok. 9 tys. mieszkańców,  wśród których znaczna liczba to ludzie w średnim wieku, znajdujących  zatrudnienie            

w naszej miejscowości, w Zawierciu i okolicach.  

Rodzice naszych uczniów chętnie włączają się w działania szkoły, aktywnie uczestniczą w remontach klasopracowni, 

inicjują wiele przedsięwzięć, np. pasowanie pierwszoklasistów, imprezy klasowe – okolicznościowe, WOŚP , Piknik 

Rodzinny, Dzień Dziecka i inne.  

2. Najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego.  



Najbardziej istotna dla tutejszej ludności jest edukacja dzieci. Społeczeństwo oczekuje wysokiego poziomu nauczania, 

atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych rozwijających u uczniów umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy w 

codziennym życiu, znajomości języków obcych, twórczego działania, kierowania własnym rozwojem.                  

Społeczność lokalna popiera organizację  imprez  integrujących środowisko szkolne, organizację imprez kulturalnych np. 

występów teatralnych, wokalnych, koncertów, wystaw, wyjazdów szkolnych itp.  

3. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.  

Szkoła podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz placówki i środowiska lokalnego. 

Corocznie, wspólnie z MOK organizujemy przeglądy twórczości dzieci i młodzieży, wystawy prac plastycznych naszych 

uczniów. Bierzemy aktywny udział w Dniach Poręby, promujemy nasze miasto w konkursach o tematyce regionalnej. 

Każdego roku zapraszamy do szkoły policjantów, przedstawicieli straży pożarnej, uczymy nasze dzieci bezpiecznego 

poruszania się po ulicy w ramach zajęć z wychowania komunikacyjnego ( egzamin na kartę rowerową ) oraz zasad 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.                                                                                                                   

Aktywnie współpracujemy z MOPS i ze Świetlicą Środowiskową, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zawierciu,    

z Urzędem Miasta (w ramach pracy komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, wyprawka dla ucznia, 

organizacja zielonej szkoły), Komendą Hufca Ziemi Zawierciańskiej. Ponadto współpracujemy z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, sądem dla nieletnich, kuratorem sądowym, PTTK- biorąc liczny udział w rajdach rowerowych i pieszych.  

III Cele szkoły.  



1. Cele ogólne/ perspektywiczne/strategiczne ( 5- 10 lat):   

 Wzbogacanie bazy szkoły.  

 Zakup kolejnych tablic interaktywnych do klasopracowni.  

 Modernizacja sal komputerowych.  

 Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.  

 Dalsza współpraca z rodzicami.  

 Poszerzenie grona przyjaciół szkoły.  

 Zatrudnienie logopedy i psychologa.  

 Skomputeryzowanie biblioteki szkolnej.  

 Wykonanie nawierzchnia poliuretanowej boiska szkolnego wielofunkcyjnego.  

 Komputeryzacja sal lekcyjnych połączona z Internetem.  

 

2. Cele etapowe – najbliższe dwa lub trzy lata.  

 

 Zaangażowanie rodziców w organizację imprez szkolnych i kulturalnych.  

 Wspieranie uczniów do podejmowania  przez nich samodzielnych inicjatyw wpływających na ich rozwój. 

 Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami – pozyskanie sponsorów na dalszą modernizację szkoły.  

  Wprowadzenie w szkole sprzedaży zdrowej żywności.  



 Wzbogacenie kalendarza imprez i uroczystości o nowe, nieszablonowe np. festiwal pasji, walentynkowe śpiewanie 

i inne. 

 

3. Cele roczne ( plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018).  

Kalendarz roku szkolnego, plan pracy dyrektora i wicedyrektora szkoły, plan pracy pedagoga, godziny pracy 

pielęgniarki, kalendarz szkolnych imprez i uroczystości, plan wycieczek i wyjazdów szkolnych, plan turniejów                               

i zawodów sportowych, harmonogram konkursów przedmiotowych, współpraca z rodzicami – terminarz spotkań – 

wywiadówki i comiesięczne konsultacje, terminarz posiedzeń rad pedagogicznych i dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych zgodnie z kalendarzem szkoły, współpraca z lokalnym środowiskiem i inne.  

IV. Model absolwenta 

 

Absolwent naszej szkoły to uczeń, który:  

1. Wie, jak korzystać z różnych źródeł informacji, jaką wiedzę i umiejętności zdobyć w naszej szkole, jak wyrażać 

własne opinie i zdanie, rozwiązywać konflikty, szanować własną i cudzą godność, działać na rzecz innych, doskonalić 

samego siebie, jak być odpowiedzialnym za podejmowane decyzje, co znaczy być patriotą, jak rozumieć zasady 

demokracji, jak aktywnie słuchać innych, występować publicznie, dbać o swoje i innych życie i zdrowie, jak kultywować 

tradycje i zwyczaje swojej małej ojczyzny. 



2. Umie odróżniać dobro od zła, czytać ze zrozumieniem, formułować pytania do interesujących go zagadnień, sprostać 

wymaganiom na dalszym etapie kształcenia, znaleźć potrzebne informacje, wyrażać własne odczucia i emocje, 

nawiązywać właściwe relacje interpersonalne.  

3. Potrafi korzystać z najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych i kulturalnych, zachować się odpowiednio do sytuacji, 

wyrażać wdzięczność i szacunek dla osób starszych i rówieśników, dociekać, poszukiwać i zainteresować się otaczającą 

go rzeczywistością, szanować przyrodę i najbliższe otoczenie.                                                                                                       

Nasz absolwent reprezentuje postawę otwartości, kreatywności i aktywności. 

Szkoła zbiera informacje dotyczące swoich absolwentów i często z nimi współpracuje. Uczniowie naszej szkoły 

kontaktują się z absolwentami poprzez wspólny wolontariat i klub filmowy, w czasie odbywania praktyk studenckich, 

udziału absolwentów w uroczystościach szkolnych, pomocy w promowaniu szkoły. Absolwenci odwiedzają szkołę i 

rozmawiają z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, interesują się działalnością szkoły, oferują pomoc. 

Pozyskane od absolwentów informacje służą do doskonalenia efektów nauczania i wychowania oraz dostosowania metod 

i form pracy do możliwości uczniów.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 V Mocne i słabe strony szkoły. 

            Mocne strony:                                                 Słabe strony: 

     

     1. Właściwy model zarządzania szkołą.  

2. Kadra pedagogiczna w całości posiada 

kwalifikacje do nauczania co najmniej  dwóch 

przedmiotów. 

3. Oferta zajęć pozalekcyjnych zgodna                    

 

1. Zdarzające się  przejawy przemocy słownej i fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży szkolnej. 

2. Brak odpowiedniej opieki logopedycznej i psychologicznej. 

3. Niski poziom czytelnictwa w niektórych klasach. 

4. Brak w bibliotece szkolnej katalogu opracowanego w programie 



z oczekiwaniami uczniów i rodziców. 

4. Uczniowie naszej szkoły uczą się w 

systemie jednozmianowym.  

5. Zwiększona została  ilość spotkań  z 

rodzicami uczniów w celu monitorowania 

pracy dydaktyczno - wychowawczej 

(comiesięczne konsultacje i co drugi miesiąc 

wywiadówki).  

6.W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów 

wymagających wsparcia specjalistów: zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia 

korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne. 

     7. Program wychowawczy i profilaktyczny   

        opracowano  w oparciu o zdiagnozowane  

   potrzeby społeczności szkolnej.  

   Są one  systematycznie realizowane i  

   poddawane bieżącej ewaluacji i modyfikacji. 

8. Rada pedagogiczna systematycznie analizuje   

komputerowym. 

 

 

 

 



wyniki klasyfikacji, sprawdzianów 

kompetencji, egzaminu gimnazjalnego,  

formułuje wnioski  i wdraża je do dalszej 

pracy. 

9. W szkole obowiązują spójne zasady 

oceniania zapisane w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania, na podstawie których  

nauczyciele opracowują przedmiotowe 

wymagania edukacyjne. 

10.Szkoła dobrze wyposażona jest w pomoce    

  dydaktyczne. 

11. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych na 

szczeblu gminnym, powiatowym , rejonowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim i 

międzynarodowym. 

12. Szkoła wyposażona jest w monitoring, 

który poprawia bezpieczeństwo uczniów. 



13. Funkcjonuje pracownia multimedialna. 

14. Nauczyciele korzystają z wielu  

     form doskonalenia zawodowego. 

15. Właściwie wykorzystane są środki unijne 

      na potrzeby szkoły( nowo powstałe 

pracownie: językowa i chemiczno – fizyczna).  

16. Organizowanie Dni Otwartych Szkoły. 

. 

 
 
 
 
 

                     Szanse:                                          Zagrożenia: 



 Zaangażowanie rodziców w życie 

szkoły. 

  Wzbogacenie oferty szkoły. 

 Rozszerzenie  pomocy pedagogiczno-

psychologicznej o bardziej efektywną 

współpracę z poradnią PPP w Zawierciu 

i możliwość zatrudnienia psychologa i 

logopedy. 

 Brak zainteresowania niektórych rodziców postępami w nauce 

swoich dzieci.  

  Zbyt małe fundusze na realizację zaplanowanych 

przedsięwzięć szkoły. 

 Telewizor i komputer jako najczęstsza forma spędzania 

wolnego czasu, brak nawyków aktywnego wypoczynku 

 Niż demograficzny. 

 

 

 

VI Najważniejsze problemy szkoły.  

1. Pozyskiwanie środków unijnych na dalszą modernizację szkoły.  

2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska szkolnego wielofunkcyjnego.  

3. Wykonanie remontu toalet szkolnych.  

4. Wychodzenie niektórych uczniów w czasie przerw z budynku szkolnego.  

5. Uruchomienie gabinetu psychologa i logopedy. 

 

 



VII. Obszar działań szkoły – zadania do realizacji w latach 2017-2020 

1. Baza szkoły. 

 Doposażenie  szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne (poprzez dalszy zakup tablic interaktywnych, nowych 

komputerów, świetlicy i biblioteki szkolnej, zakup komputera i programu do cyfryzacji zbiorów biblioteki 

szkolnej). 

 Uruchomienie gabinetu psychologa i logopedy. 

 Usprawnienie wentylacji w pracowni komputerowej i multimedialnej. 

 Remont oświetlenia ( instalacji elektrycznej). 

 Remont chodnika przy szkole, drogi dojazdowej do szkoły, położenie płytek na placu przed wejściem do szkoły.  

 Wymiana skorodowanych przęseł płotu, konserwacja i malowanie pozostałych, poprawa ubytków w murkach 

ogrodzenia. 

 Wymiana rynien dachowych.  

 Zamontowanie zadaszenia przed wejściem do szkoły.  

 Zmodernizowanie skrzynek rozdzielczych Internetu  

2. Zarządzanie szkołą, organizacja pracy szkoły. 

 Usprawnienie systemu przepływu informacji (systematyczna aktualizacja strony internetowej). 

 Motywowanie wszystkich pracowników szkoły do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań. 



3. Efektywność wyników nauczania – zadania: 

 Dokładna analiza przedmiotowych programów nauczania przez zespoły przedmiotowe. 

 Zachęcanie nauczycieli do tworzenia programów autorskich. 

 Opracowanie programu do pracy z uczniem zdolnym. 

 Diagnoza wyników nauczania wg ustalonego harmonogramu. 

 Opracowanie systemu diagnozy niepowodzeń szkolnych uczniów i form wsparcia dla uczniów wymagających 

pomocy specjalistów. 

 Opracowanie w porozumieniu z rodzicami ofert ciekawych zajęć pozalekcyjnych. 

 Analiza wyników sprawdzianów kompetencji i egzaminu gimnazjalnego - wnioski do dalszej pracy. 

 Wprowadzenie innowacji w szkole. 

 Systematyczna wymiana parkietu w niektórych klasopracowniach.  

4. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej. 

 Systematyczne korzystanie nauczycieli z różnych form doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, warsztaty, 

konferencje, studia podyplomowe, seminaria). 

 Korzystanie z zasobów biblioteki ( literatura fachowa, dokumenty elektroniczne na temat prawa oświatowego). 

 5. Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły. 



 Organizacja wycieczek przedmiotowych z uwzględnieniem walorów edukacyjnych ( lekcje muzealne, wystawy, 

warsztaty dla uczniów). 

 Organizacja imprez okolicznościowych. 

 Przeprowadzanie akcji ,, Zachowaj trzeźwy umysł”, Góra Grosza. 

 Realizacja programów profilaktycznych„ Trzymaj formę”, „ Jaś i Małgosia na tropie”. 

 Zapobieganie przejawom agresji wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie spotkań z psychologiem, 

pedagogiem oraz policjantem, przedstawicielem straży pożarnej. 

  Promowanie zdrowego trybu życia poprzez realizację zadań projektu „Trzymaj formę” i „Owoce w szkole”. 

 Przeprowadzenie cykli lekcji wychowawczych i zajęć profilaktyczno - wychowawczych poświęconych 

zapobieganiu przejawom agresji i przemocy.  

 Ewaluacja Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego. 

 

 6.Działania opiekuńcze szkoły. 

 Opieka świetlicowa, prowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb dzieci. 

 Opieka nad uczniami klas pierwszych szkoły podstawowej oraz czwartoklasistów – adaptacja.  

 Realizacja akcji „ Bezpieczna przerwa – bezpieczny uczeń”. 

 Dalsze działania prowadzone w celu udzielania pomocy materialnej uczniom w zakresie wyprawek szkolnych, 

stypendiów, dofinansowania obiadów i wycieczek szkolnych. 



 Utrzymywanie współpracy z instytucjami zajmującymi się opieką materialną. 

 Ścisła współpraca wychowawców z pedagogiem szkolnym dotycząca uczniów z problemami wychowawczymi.  

 Opieka nad uczniami podczas dyżurów.  

 Opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych.  

7. Promocja szkoły w środowisku. 

 Opracowanie planu promocji szkoły, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej.  

 Dalsza współpraca z lokalnymi mediami w celu promowania pozytywnego wizerunku szkoły i prezentowania 

działalności szkoły w środowisku. 

 Prowadzenie i systematyczna aktualizacja strony internetowej szkoły. 

 Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem władz i środowiska lokalnego. 

 Udział szkoły w projektach unijnych. 

 

 

VIII. Wnioski z „Profilu szkoły” 

 

1. W dalszym ciągu dbać o bezpieczeństwo uczniów – zapobieganie przemocy.. 

2. Wzbogacić ofertę szkoły o inne koła zgodnie z zainteresowaniami uczniów.  



3. Wzmocnić współpracę z niektórymi rodzicami.  

4. Wprowadzić w kalendarz szkolnych imprez i uroczystości nieszablonowych dni, np. festiwal pasji, walentynkowe  

śpiewanie.  

5. Rozwinąć promocję szkoły. 

6. Modyfikować na bieżąco Koncepcję Pracy Szkoły.  

7. Wzmocnić aktywność uczniów poprzez promowanie ich inicjatyw i działań. 

Koncepcja Pracy Szkoły została przedstawiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 6 września 2017 roku, na 

spotkaniu z Radą Rodziców w dniu 19 września 2017 roku  na spotkaniu z Samorządem Uczniowskim. 

 

Podpis Dyrektora:…………………………………………………………. 

 

Podpis przedstawicieli Rady Pedagogicznej: …………………………………. 

 

Podpis przedstawicieli Rady Rodziców: …………………………………. 

 



Podpis przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:  ………………………                                                                 

Miejscowość:  Poręba,  dn…..  09.2017 r.  

 

 


