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Zmienione zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wprowadzenie nowej 

podstawy programowej do szkół skutkują zmianą koncepcji zarządzania, wdrożenia nowych 

procedur funkcjonowania szkoły oraz dostosowania wewnątrzszkolnych zasad pracy do 

nowych wymagań, jakie zostały postawione przed placówką.  

Zespół Szkół w Przytułach to szkoła o charakterze środowiskowym, w swoim założeniu 

wyrównująca szanse edukacyjne wszystkich uczniów, przybyłych do niej z różnych 

środowisk, która jednocześnie daje przepustkę do nauki na kolejnych etapach kształcenia, 

szansę na własny rozwój oraz zdobycia umiejętności człowieka kreatywnego, planującego 

własną przyszłość.  

Nowa jakość kształcenia, zmodyfikowane zasady oceniania, różnorodność programów 

profilaktycznych wspierających rozwój ucznia, rozbudzają spore oczekiwania młodzieży, 

nauczycieli, rodziców oraz  lokalnej władzy. Autonomia szkoły pozwala wdrażać nowoczesne 

programy nauczania, nowatorskie metody pracy z uczniem, wspierające ocenianie oraz 

realizowane innowacje ukierunkowane na rozwój ucznia. W podnoszeniu jakości pracy 

szkoły uczestniczą wszystkie podmioty: nauczyciele, rodzice a także pracownicy 

administracji i obsługi.  

I. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły 

1. 1. Podstawa prawna  

Koncepcja pracy szkoły oparta jest na celach i zadaniach zawartych w ustawie z dnia      

7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz 

aktach wykonawczych do ustawy, w szczególności: 

 1.Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U.  z 2009r. Nr 168, poz. 1324);  

 2.Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977) 

 3.Statutcie Zespołu Szkół w Przytułach   

4.Wnioskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.  

1.2. Ponadto przy opracowywaniu koncepcji wykorzystano również: 

  Program Wychowawczy i Szkolny program Profilaktyki, 

  wnioski z zespołów nauczycielskich, 

  wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, 

  wnioski i postulaty nauczycieli, uczniów i rodziców, 

  wyniki ewaluacji wewnętrznej z poprzednich lat,  
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Opracowanie Koncepcji Pracy Szkoły poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej 

działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinna sprostać dobra szkoła. Tworząc 

koncepcję pracy, uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe                

i bazowe szkoły. 

 

1.3. Sposób utworzenia koncepcji: 

  analiza efektów pracy szkoły, wniosków i postulatów zgłaszanych przez  

  uczniów, rodziców i nauczycieli na zebraniu Rady Pedagogicznej  25 sierpnia 2014r. 

  powołanie przez dyrektora szkoły zespołu zadaniowego do opracowania  

 projektu koncepcji pracy szkoły 25 sierpnia 2014r. 

  analiza projektu koncepcji pracy szkoły na zebraniu Rady pedagogicznej  

 w dniu 10 czerwca 2015r. . 

  analiza projektu koncepcji pracy szkoły na zebraniu z Radą Rodziców w  

 dniu 9 czerwca 2015r.. 

 analiza projektu koncepcji pracy szkoły na zebraniu z Samorządem  

Uczniowskim w dniu 9 czerwca 2015r.  

 przyjęcie koncepcji pracy szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej 10 czerwca 2015r. 

 

1.4. Sposób upublicznienia koncepcji: 

   wychowawcy klas  zapoznają uczniów na godzinach wychowawczych,  

 dyrekcja szkoły przedstawi założenia koncepcji na ogólnym zebraniu z rodzicami, 

  zamieszczenie  dokumentu na stronie internetowej szkoły, 

  popularyzacja misji i wizji w formie graficznej na terenie szkoły, 

   wersja papierowa dostępna w bibliotece szkolnej i w pokoju  

  nauczycielskim.  
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II. Charakterystyka szkoły 

 

2.1 Informacja o szkole 

 

 

Patron: 

Szkoła Podstawowa Jan Paweł II 

Gimnazjum Kardynał Stefan Wyszyński 

Status : Zespół Szkół 

Organ prowadzący: Wójt Gminy Przytuły 

Nazwisko dyrektora: mgr Joanna Wądołowska 

Nazwisko wicedyrektora mgr  Grażyna Kręciewska 

Adres szkoły: 18-423 Przytuły, ul. Lipowa 28 

Telefon: 86- 217 70 29 

Strona internetowa:   www.przytuly.szkola.pl 

 

2.2. Organizacja szkoły 

 

Liczba oddziałów przedszkolnych: 2 

Liczba oddziałów kl. I-III 4 

Liczba oddziałów kl. IV-VI 3 

Gimnazjum liczba oddziałów 4 

 

2.3. Kadra szkoły 

 

Nauczyciele  

w pełnym wymiarze zatrudnienia: `17 

niepełny wymiar zatrudnienia: 9 

pracownicy administracji i obsługi 5 
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2.3.  HISTORIA I TRADYCJA SZKOŁY 

Szkoła w Przytułach legitymuje się tradycjami sięgającymi XIX wieku. Szkoła rządowa 

1 – klasowa funkcjonowała przed 1890r. W roku 1922 szkoła w Przytułach i Chrzanowie staje 

się 5 klasową z liczbą uczniów 250, w 1923r. – 7 klasowa – 294 uczniów, 1924r – 6- klasowa 

– 263 uczniów, w roku 1931 – 300 uczniów, a w 1937 r. liczyła 300 uczniów. Zajęcia 

lekcyjne odbywały się w wynajętych budynkach. Izby lekcyjne Szkoły Powszechnej 

znajdowały się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, który był własnością Zarządu 

Gminy. W drewnianym budynku zbudowanym w 1900 r. szkoła zajmowała dwie sale 

lekcyjne, pokój i kuchnię.      

 

Budynek Gromadzkiej Rady, w którym mieściła się szkoła 

 

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Powszechnej w Przytułach 
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W roku 1935 przystąpiono do budowy obecnego budynku. Budowę zakończono                        

w 1936r. W nowej szkole znajdowały się 4 sale lekcyjne, kancelaria i pokój nauczycielski. 

Budynek o dwóch kondygnacjach i łącznej kubaturze 2338m² całkowicie zajmowany był 

przez szkołę. Działalność dydaktyczno- wychowawcza szkoły została przerwana wybuchem 

II wojny światowej. Zajęcia lekcyjne nie odbywały się, jednak miejscowi nauczyciele 

zorganizowali dla uczniów tajne nauczanie.  

 

 

Budynek szkoły z 1936r.  

 

Ćwiczenia fizyczne na boisku szkolnym  

    W roku szkolnym 1956/57 z obwodu szkoły w Przytułach odłączono wieś Obrytki. 

Utworzono tam szkołę 7 – klasową, w której uczyło 4 nauczycieli. Stworzenie w latach 70 - 

tych sieci szkół gminnych spowodowało, że Szkoła Podstawowa w Przytułach stała się 
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jednostką oświatową podległą Zbiorczej Szkole Gminnej w Jedwabnem ( 2 VII 1976r. 

rozwiązano gminę Przytuły). Szkoła w Obrytkach zamieniona została w filię szkoły                 

w Przytułach, do której dowożono uczniów klas O – III. Utworzenie filii w Obrytkach nie 

rozwiązło kłopotów lokalowych. W dalszym ciągu wynajmowano 1-2 sale w budynku 

Gromadzkiej Rady Narodowej, wprowadzono dwuzmianowość, zaadaptowano różne 

pomieszczenia na potrzeby szkoły. W roku szkolnym 1974/75 utworzono 17 oddziałów,                   

z liczbą 375 uczniów.  W roku 1989 po wielu latach oczekiwań rozpoczęto prace budowlane           

i rozbudowę szkoły. 

 

„Niech się mury pną do góry…”, prace przy rozbudowie szkoły – 1991r. 

    

  Dzięki ofiarności wszystkich środowisk zaangażowanych w rozbudowę nowy budynek 

oddano do użytku 1 czerwca 1992 roku. 
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W nowej szkole znalazło się 12 sal lekcyjnych i pracownia zajęć technicznych. Od maja 

1992r. klasy I – III  i oddziały przedszkolne zostały przeniesione z Obrytk do nowego 

budynku.  W 1998 r. szkoła pozyskała pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 

którą otrzymała w ramach programu edukacji informatycznej. Decyzją Rady Gminy od 1 

września 1999 r. stary budynek przystosowany został na potrzeby gminnego gimnazjum.                        

W 2002r Gimnazjum otrzymało imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a Szkoła 

Podstawowa imię  Jana Pawła II. 

Stary i nowy budynek szkoły 

W 2007 roku w szkole odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, która służy 

uczniom i społeczności lokalnej. Placówka sąsiaduje z posesjami mieszkańców. W pobliżu 

szkoły znajduje się boisko. Dojazd i dojście uczniów do szkoły jest bezpieczne. 

Ważne wydarzenia dla szkoły: 

L.p. Data Wydarzenie 

1. 1999  Wdrożenie reformy systemu oświaty - utworzenie dwóch pierwszych 

klas gimnazjum  

2. 2002  Nadanie Gimnazjum imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a Szkole 

Podstawowej imienia Jana Pawła II . 

Przystąpienie uczniów klas III do pierwszego ogólnopolskiego egzaminu 

gimnazjalnego 

3. 2006 Wizyta sekretarza stanu MEN Mirosława Orzechowskiego 

4. 2007 Otwarcie sali gimnastycznej 

5. 2009  Przystąpienie do Ogólnopolskiego Projektu ,,Katyń – ocalić od 

zapomnienia” 
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6. 2009/10 Udział w projekcie,, Bezpieczna szkoła i przyjazna uczniom’’ 

7. 2010 Przyznanie szkole ,,Honorowej Odznaki Sybiraka” 

8. 2011 Powstanie Punktu Przedszkolnego 

9. 2013/14 Przystąpienie do projektu ,,Szkoła Współpracy” 

10. 2013/14 Indywidualizacja procesu nauczania i kształcenia uczniów klas I-III             

w Gminie Przytuły 

11. 2013- 

2015 

Udział w projekcie ,,Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie 

kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z Powiatu 

Łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom’’ 

12. 2014/2015 Przystąpienie do projektów  „Mały Mistrz” i „Umiem pływać”. 

13. 2014/2015 Projekt Doposażenia Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Przytuły 

14. 2014/2015 Pilotażowe wdrożenie elektronicznego dziennika – realizowanego                

w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 

województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. 

 

Nasza szkoła zapewnia dobrą opiekę i wychowanie oraz naukę  w atmosferze akceptacji. 

Wspomagamy rozwój młodzieży zgodnie z potencjałem i możliwościami, tworzymy 

przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każdego ucznia indywidualnie i podmiotowo. 

Przygotowujemy wychowanków do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. 

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. 

Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które 

opierają się na opracowanych programach: Programie Wychowawczym  oraz Programie 

Profilaktycznym. Uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju kołach zainteresowań, które 

organizowane są w oparciu o ich potrzeby. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej  

regularnie biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach jedno i kilkudniowych  organizowanych 

przez szkołę. Dzięki temu mają możliwość poznania historii, tradycji, kultury i architektury 

własnego kraju. Wyjazdy do kina, teatru, opery rozwijają inwencję twórczą oraz postawy 

patriotyczne. Uzdolnieni uczniowie naszej szkoły corocznie biorą udział w Wojewódzkich 

Konkursach Przedmiotowych  KO, uzyskując tytuł finalisty lub laureata konkursu. 
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             Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II: 

Rok szkolny Finalista Laureat przedmiot 

2012/13 K. Mieczkowska  język polski 

2013/14  

K. Karwowski 

M. Śmiarowska 

 

język polski 

historia 

2014/15 ------------ ---------- ---------- 

 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 

Rok szkolny Finalista Laureat przedmiot 

2012/13 Cybulska A. - j. polski 

historia 

biologia 

2013/14 - W. Polkowska  j. polski 

matematyka 

2014/15 - M. Janczewska  j. polski 

 

Od kilkunastu lat w Zespole Szkół działa chór szkolny, który swym repertuarem 

uświetnia apele i uroczystości szkolne. To dzięki występom, uznaniu w oczach innych, 

uczniowie dostrzegają efekty swoich wysiłków i czerpią z nich motywację do dalszego 

rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. 
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   To przez muzykę uczniowie uczą się tolerancji i zrozumienia dla innego człowieka, 

przełamują swoje własne słabości. Celem podejmowanych działań jest rozwijanie 

kreatywności i spontaniczności uczniów. 

 

2.4. Kadra szkoły 

Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę z przygotowaniem pedagogicznym oraz 

specjalistycznym. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, 

uczestnicząc w różnych formach doskonalenia.  W roku szkolnym 2015/16 planowanych jest 

zatrudnienie 26 nauczycieli – w tym 16 w pełnym wymiarze godzin i 10 w niepełnym 

wymiarze zatrudnienia. Większość nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania 

dwóch lub trzech przedmiotów oraz specjalizacje uzyskane na studiach podyplomowych lub 

kursach kwalifikacyjnych. Jeden nauczyciel posiada tytuł naukowy doktora.          

                                                               

Nauczyciele specjaliści 

Oligofrenopedagogika 4 

Logopedia 2 

Terapia pedagogiczna 1 

Zarządzanie oświatą 3 

Egzaminator: gimnazjum, maturalny  3 

Pedagog 1 
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Nauczyciele systematycznie uzyskują stopnie awansu zawodowego 

Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba nauczycieli 

Stażysta 3 

Kontraktowy 3 

Mianowany 9 

Dyplomowany 11 

        Razem  26 

 

 2.5. Baza szkoły 

Gimnazjum w Przytułach mieści się w jednopiętrowym budynku liczącym  11 sal 

lekcyjnych. Posiadamy salę komputerową z dostępem do Internetu, bibliotekę szkolną, salę 

gimnastyczną, świetlicę i punkt wydawania posiłków.  Zajęcia uczniów Szkoły Podstawowej 

w Przytułach odbywają się przede wszystkim na parterze budynku i w starej części szkoły. 

 

  

Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum                             Pracownia komputerowa  
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                                       Sala gimnastyczna – lekcja wychowania fizycznego obecnie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…i kiedyś 

Szkoła obejmuje dożywaniem 28 uczniów – bezpłatne posiłki finansowane przez GOPS 

w Przytułach. Szkoła nie dysponuje wystarczającą bazą w zakresie pomocy dydaktycznych 

oraz środków audiowizualnych wykorzystywanych w codziennej pracy. Realizacja 

programów dydaktycznych jak również praca z uczniami    o specjalnych potrzebach wymaga 

doposażenia placówki w nowoczesne środki do realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczych. Niezbędne jest utworzenie pracowni do nauki języków obcych, pracowni  

chemicznej, biologicznej i fizycznej. 

2.6. Uczniowie  

W placówce funkcjonują 4 oddziały gimnazjum , w których uczy się 78 uczniów i 9 

oddziałów ze Szkoły Podstawowej, w których uczy się 156 uczniów z 25 miejscowości.  

Większość uczniów dojeżdża na zajęcia autobusami szkolnymi i korzysta ze świetlicy 

szkolnej. Oczekując na zajęcia lekcyjne lub na jeden z dwu popołudniowych rozwozów, 
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dzieci przebywają pod opieką nauczycieli, realizują zamierzenia opiekuńczo- wychowawcze 

podczas zajęć świetlicowych. 

Uczniowie dojeżdżający na zajęcia autobusami szkolnymi 
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 188 

W naszej szkole uczą się dzieci niepełnosprawne  

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczna 

uczniów 

Kształcenie specjalne dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym 

– nauczanie indywidualne 

1 

Kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową 1 

Kształcenie specjalne dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim 

Inne niepełnosprawności 

4 

3 

 

    W placówce znaczna grupa uczniów objęta jest różnymi formami pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej.  

Uczniowie: 

 z opiniami – 41 

 z orzeczeniami – 10 

 nauczanie indywidualne – 2 

 niezdiagnozowani – 182 
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W związku ze znaczną liczbą uczniów oczekujących pomocy mimo różnorodnej oferty 

zajęć specjalistycznych, nie wszystkie potrzeby w tym zakresie są realizowane. Głównym 

czynnikiem ograniczającym rodzaj prowadzonych zajęć  i ich wymiar jest sytuacja finansowa, 

wyposażenie w środki dydaktyczne oraz trudności przy planowaniu pracy spowodowane 

dojeżdżaniem 80% uczniów. 

2.7.   Otoczenie szkoły 

Gmina Przytuły, jest gminą typowo rolniczą o niskiej klasie gleb, stąd niskie dochody 

mieszkańców. Użytki rolne stanowią 79% jej  powierzchni. Gmina zajmuje 72 km² i sąsiaduje 

z gminami Radziłów, Jedwabne, Stawiski, Wąsosz i Grabowo. Ponad 80 % ludności gminy 

utrzymuje się z rolnictwa. Część rolników oraz bezrobotnych otrzymuje zasiłki i pomoc 

materialną  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środowisko lokalne oddalone jest od 

instytucji kulturalnych, dlatego też rolą szkoły jest włączanie w imprezy szkolne i 

środowiskowe rodziców.  

2.8. Sytuacja demograficzna szkoły 

Opracowując plan strategiczny placówki, bierzemy pod uwagę sytuację demograficzną 

szkoły.  

Rok szkolny Szkoła Podstawowa Gimnazjum 

2013/14 153 70 

2014/15 147 74 

2015/16 156 78 



Koncepcja pracy szkoły  – Zespół Szkół w Przytułach  

 

 Strona 16 
 

 

 

      

Rok szkolny 2015/16 jest pierwszym, po kilkuletniej przerwie rokiem, w którym naukę 

rozpoczną dwa oddziały klas pierwszych. 

III. Misja szkoły  

Motto: 

            „Szkoła musi dać młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej                       

i narodowej”.       

Kardynał Stefan Wyszyński 

Najważniejszym dobrem dla naszej szkoły jest UCZEŃ, który w miłej atmosferze i przy 

wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na osiągnięcie sukcesów w kolejnych etapach kształcenia.  

Wychowujemy ucznia z bogatą wyobraźnią, zdolnego do okazywania własnych uczuć i myśli, 

otwartego na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, gotowego szukać nowych, lepszych                                 

i oryginalnych rozwiązań . 

Pomagamy uczniom w pozytywnym postrzeganiu siebie, rozumieniu swoich uczuć oraz 

uwrażliwiamy ich na potrzeby innych.  

Przygotowujemy młodzież do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami. 
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W naszej pracy z uczniami kierujemy się takimi wartościami jak: odpowiedzialność, uczciwość, 

godność, szacunek i miłość. 

     ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY 

Dążymy, aby nasz absolwent: 

 sprawnie i świadomie posługiwał się językiem ojczystym; 

 znał historię własnego kraju, regionu i swojej miejscowości; 

 umiał korzystać z różnych źródeł informacji 

 świadomie, odpowiedzialnie i selektywnie posługiwał się technologią komputerową; 

 potrafił być asertywny i kulturalny w różnych sytuacjach; 

 potrafił podejmować działania i przewidywał ich konsekwencje; 

 potrafił cieszyć się z sukcesów i akceptować porażki; 

 umiał w sposób kreatywny i efektywny pracować w zespole; 

 potrafił prezentować swoje zdanie i szanować poglądy innych; 

 był otwarty, wrażliwy, szczery, życzliwy; 

 szanował symbole narodowe , religijne i wiedział jak się wobec nich zachować; 

 świadomie podejmował działania w trosce o zdrowie własne i innych, oraz chronił 

środowisko naturalne; 

 był dobrze przygotowany do dalszego etapu wyboru i kształtowania swojej drogi 

zawodowej; 

 potrafił być krytyczny wobec siebie i innych; 

 cenił wartości takie jak: odpowiedzialność, uczciwość, godność i miłość; 

 

IV. Wizja szkoły  

     Absolwent naszej szkoły: 

JEST: 

 odpowiedzialny, samodzielny; 

 otwarty, szczery i życzliwy; 
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 dobrze przygotowany do następnego etapu kształcenia; 

 kulturalny; 

 tolerancyjny; 

 asertywny; 

 twórczy; 

 kreatywny; 

 krytyczny wobec siebie i innych; 

Potrafi i umie: 

 cieszyć się z sukcesów i akceptować porażki; 

 odróżniać dobro od zła; 

 stosować wiedzę w praktyce; 

 korzystać z różnych źródeł informacji; 

 określać swoje potrzeby; 

 poprawnie porozumiewać się w języku polskim i obcym; 

 pracować zespołowo; 

Rozumie: 

 innych i potrafi z nimi współpracować; 

 że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym; 

V. Cele strategiczne 

Cel strategiczny: 

Poprawić efektywność pracy zespołowej nauczycieli 

L.p. Cele etapowe Zakładany rok realizacji 

1. Analiza potrzeb w tym zakresie – podnosić 

kompetencje nauczycieli w pracy zespołowej 

2015/2016 

2. Ujednolicić wewnątrzszkolne Zasady planowania 

organizowania i dokumentowania pracy zespołu 

2015/2016 

3. Systematycznie monitorować efektywność działań 2015 - 2018 
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zespołów nauczycielskich (poprawić efektywność 

zadań realizowanych w zespołach nauczycielskich) 

 

Cel strategiczny: Dalsza modernizacja szkoły i doposażenie klasopracowni w środki 

dydaktyczne 

L.p. Cele etapowe 

 

Zakładany rok realizacji 

1. Analiza potrzeb w tym zakresie rozpoznać 

możliwości pozyskania środków finansowych 

2015/2016 

2. Podjęcie formalnych działań służących zdobyciu 

środków na zrealizowanie celu. Rozpoczęcie 

realizacji podstawowego celu w miarę osiągnięcia 

środków finansowych 

 

2015/2016 

3. Analiza realizacji stopnia zakładanych zadań. 

Określenie dalszych potrzeb w tym zakresie 

2016/2017 

4.  Wyposażenie klasopracowni w tablice interaktywne- 

pozyskiwanie środków z  różnego rodzaju projektów 

 

2017/2018 

    5. Doposażenie sekretariatu w nowy sprzęt – xero 2018/2019 

Cel strategiczny: Rozszerzać formy współpracy z rodzicami w celu zwiększenia ich 

aktywności w realizacji zadań szkoły. 

L.p. Cele etapowe 

 

Zakładany rok realizacji 

1. Diagnozowanie potrzeb wychowawczych 

wyszczególnienie ich w programie wychowawczym i 

programie profilaktycznym. 

Zgodnie z przyjętymi 

zasadami 

2. Zintensyfikowanie współpracy z instytucjami 

wspierającymi szkołę i rodziców w działaniach 

wychowawczych 

Na bieżąco 

3. Rozwijać działania wychowawcze podejmowane przez 

Zespół Wychowawców pedagoga i innych 

pracowników szkoły 

Na bieżąco 
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4. W większym zakresie aktywizować rodziców do 

udziału w życiu szkoły – sfera dydaktyczno-

wychowawcza 

Zgodnie z planem pracy 

szkoły 

Cel strategiczny: Doskonalenie organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego  ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na spójność podejmowanych działań i uzyskiwane efekty. 

L.p. Cele etapowe 

 

Zakładany rok realizacji 

1. Wprowadzenie wewnętrznych zasad planowania, 

organizowania i dokumentowania oraz analizy 

uzyskiwanych efektów. 

2015/2016 

2. Systematycznie wdrażać przyjęte zasady, monitorować 

ich realizację oraz gromadzić informację od 

nauczycieli 

2016/2017 

3. Wypracować zasady w zakresie spójności 

podejmowanych działań przez nauczycieli na etapie od 

planowania do analizy uzyskanych efektów 

2015/2016 

4. Podnoszenie efektywności wdrażania wniosków i 

rekomendacji wynikających z podsumowania pracy 

szkoły 

2015/2016 

5. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia 

ogólnego w klasach: I, IV, VII oraz wychowania 

przedszkolnego 

 

2017/2018 

6.  

Podniesienie jakości edukacji włączającej – nauczyciel 

wspomagający dziecka autystycznego  

 

2018/2019 

7. Podniesienie efektywności współpracy nauczycieli 

uczących w jednym zespole klasowym 

2018/2019 

 

VI. Monitoring i ewaluacja 

Koncepcja będzie wdrażana poprzez realizację zadań określonych w: 

  planie nadzoru  dyrektora szkoły 

  rocznych  planach pracy szkoły, 
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  planach pracy nauczycieli, 

 

Koncepcja pracy szkoły monitorowana będzie poprzez: 

  okresowe analizy podejmowanych działań (semestralne i roczne sprawozdania) 

  analizę realizacji określonych celów po zakończeniu wdrożenia koncepcji  

 działania podejmowane przez dyrektora szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego 

 

 

 

Dalsza praca nad Koncepcją Pracy Szkoły – ewaluacja koncepcji: 

 każdy pracownik pedagogiczny zna koncepcję, 

 zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu  pedagogicznego, 

  raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i   niedostatków-    

wprowadzenie koniecznych zmian, 

  po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów,  

 wprowadzenie  koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób  

 odpowiedzialnych, 

  po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji  

 koncepcji , wnioski do planowania pracy w latach następnych,  

 przy opracowywaniu i modyfikacji koncepcji uwzględnia się potrzeby i oczekiwania 

uczniów i rodziców, 

 

Koncepcja pracy na lata 2015-2018 Zespołu Szkół w Przytułach została przedstawiona                  

i zaopiniowana pozytywnie na zebraniu Rady Rodziców w dniu 9 czerwca 2015 r. 

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna  Zespołu Szkół w Przytułach i zatwierdziła ją 

Uchwałą nr 6 2014/2015 do realizacji na zebraniu w dniu 10 czerwca  2015 r. 

 

 

 


