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Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

Koncepcja Pracy Szkoły opracowana jest na podstawie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazanych przez MEN i ŚKO, 

wniosków z zebrania Rady Pedagogicznej, wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz aktualnych potrzeb szkoły. 

Uzupełnieniem koncepcji pracy szkoły jest: 

1. Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły 
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Obszar: Zarządzanie i organizacja  

Priorytety 

1. Podnoszenie sprawności organizacyjnej szkoły 

 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Systematyczne monitorowanie stanu 
technicznego szkoły w trosce  o 
bezpieczeństwo dzieci 

- Podjęcie działań podnoszących estetykę  
i bezpieczeństwo wokół szkoły; 
- Stałe kontrole stanu technicznego pracowni, 
pomieszczeń i otoczenia; 
- Bieżące naprawy wszystkich usterek  
i uszkodzeń; 
- Dyżury nauczycieli na korytarzach; 

Wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie 

Prawidłowość organizacji i funkcjonowania 
biblioteki szkolnej 

- Uzupełnianie zbioru bibliotecznego, zakup 
lektur; 
- Kontrola dokumentacji 
- Rozwijanie kompetencji czytelniczych  
- Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci  
i młodzieży poprzez konkursy czytelnicze, 
dodatkowe lektury, innowacje padagogiczne 
itp. 
- Prawidłowość dystrybucji podręczników  
i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji 
MEN 

Dyrektor 
Wicedyrektor 
bibliotekarz 

Współpraca z Radą Rodziców  - Wybory rad oddziałowych; 
- Ukonstytuowanie się Rady Rodziców; 
- Opiniowanie przez Radę Rodziców 
ważniejszych dokumentów szkoły; 
- Współpraca w zakresie organizacji 
uroczystości i imprez szkolnych; 

Dyrektor 
Nauczyciele 
Rada Rodziców 

Współpraca z instytucjami działającymi w 
środowisku lokalnym 

- Współpraca z organem prowadzącym 
szkołę, z władzami samorządowymi,  
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
GOPS, MOPR, policją, Strażą Gminną, 

Dyrektor i Wicedyrektor 
Pedagog  
Nauczyciele 
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parafią pw. Św. Kazimierza w Bilczy,  OSP, 
leśniczym, Fundacją „Kazimierz”, „KORAL” 
sport i rekreacja sp. z o.o. oraz z placówkami 
oświatowymi naszej gminy, Samorządowym 
Centrum Kultury; 

Organizacja nadzoru pedagogicznego i 
ewaluacji wewnętrznej 

- Opracowanie Planu Nadzoru 
Pedagogicznego 
- Opracowanie Koncepcji Pracy Szkoły na rok 
szkolny 2022/2023; 
- Opracowanie kalendarza roku szkolnego; 
- Wykorzystanie wniosków z nadzoru 
pedagogicznego w tworzeniu: programów 
szkolnych i koncepcji pracy szkoły; 
- Uzyskiwanie wyższych stopni awansu 
zawodowego oraz doskonalenie zgodnie z 
potrzebami placówki  przez nauczycieli; 

Dyrektor 
Zespół zadaniowy 
 
Wicedyrektor 
 
Zespoły zadaniowe 

Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć 
pozalekcyjnych 

- Rozpoznanie potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych uczniów; 
- Umiejętne rozwijanie kompetencji 
informatycznych dzieci i młodzieży mające na 
celu bezpieczeństwo i odpowiedzialne 
korzystanie z mediów społecznych; 
- Uwzględnienie w planowaniu oferty 
edukacyjnej potrzeb uczniów i możliwości 
rozwoju zgodnie z ich zainteresowaniami; 
- Organizacja i udział w konkursach i innych 
imprezach organizowanych w szkole i poza 
nią. 

Wychowawcy 
Dyrektor i Wicedyrektor 
 
 
Nauczyciele 

Aktualizacja i dokonywanie zmian w 
obowiązujących w szkole dokumentach 

- Uaktualnianie obowiązujących w szkole 
dokumentów; 

Przewodniczący Zespołu opracowującego 
zmiany w dokumentach szkoły 

Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole 
pomiędzy  wszystkimi podmiotami biorącymi 
udział w procesie dydaktyczno-
wychowawczym 

- Współpraca  nauczycieli w zespołach 
zadaniowych; 
- Zespołowa analiza efektów pracy; 
- Wspólne planowanie działań i 
rozwiązywanie problemów; 

 
Dyrektor 
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- Doskonalenie metod i form współpracy; 
- Utożsamianie się ze szkołą i jej problemami; 
- Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w 
szkole poprzez urozmaicenie aranżacji wnętrz 
i terenów przyszkolnych 

Wicedyrektor 
 
 
Nauczyciele 
 

 Diagnoza i monitoring obowiązku szkolnego - Przestrzeganie przez Dyrektora Szkoły 
przepisów dotyczących obowiązku szkolnego; 
- Monitorowanie realizacji obowiązku 
szkolnego; 
- Dbałość o zgodność z regulaminem 
rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia 
uczniów do innej szkoły; 
- Dbałość o zgodność z prawem w 
przygotowywaniu arkuszy organizacji pracy 
szkoły; 
- Zgodność z przepisami prawa przyjmowania 
do szkół i wspomagania nauki osób 
niebędących obywatelami polskimi oraz osób 
będących obywatelami polskimi 
podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub 
obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w 
szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw. 

Dyrektor 
Pedagog 

Inicjowanie działań na rzecz podniesienia 
jakości pracy szkoły 

- Praca z e-dziennikiem; 
- Prowadzenie komputerowej bazy danych; 
- Wykorzystywanie oprogramowania do 
gromadzenia, badania i przetwarzania danych 
statystycznych; 
- Przeprowadzanie diagnoz sprawdzających 
wiedzę i umiejętności uczniów w 
poszczególnych zespołach klasowych i  
analiza otrzymanych wyników; 
- Dzielenie się doświadczeniami; 
- Wdrażanie innowacji pedagogicznych; 
- Analiza i podjęcie działań wyrównujących 

Nauczyciele 
  
Dyrektor 
 
 
 
 
Nauczyciele 
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braki. 

Dbanie o kształcenie i doskonalenie kadry 
 pedagogicznej (WDN)

- Opracowanie planu doskonalenia 
nauczycieli; 
- Organizowanie warsztatów, szkoleń i lekcji 
koleżeńskich wynikających z potrzeb; 
- Organizowanie szkoleniowych rad 
pedagogicznych; 
- Zachęcanie nauczycieli do ciągłego rozwoju 
zawodowego, do zdobywania nowych 
kwalifikacji i kolejnych stopni awansu 
zawodowego niezbędnych do pracy 
dydaktyczno- wychowawczej; 
- Podnoszenie świadomości prawnej 
nauczycieli;  
- Informowanie nauczycieli o aktualnej ofercie 
ośrodków doskonalenia zawodowego; 
- Doskonalenie umiejętności nauczycieli  w 
zakresie posługiwania się i stosowania w 
procesie edukacyjnym technologii 
komputerowej; 
- Doskonalenie kompetencji nauczycieli do 
pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 
szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 
zaistniałych potrzeb; 
- Wsparcie nauczycieli i innych członków 
społeczności szkolnej w rozwijaniu 
umiejętności podstawowych i przekrojowych 
uczniów, w szczególności z wykorzystaniem 
pomocy dydaktycznych zakupionych w 
ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

Dyrektor  
Wicedyrektor 
Nauczyciele 
 
Dyrektor 
Wicedyrektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu 

Wdrażanie  nowej Podstawy Programowej 
kształcenia ogólnego i  zapewnienie 
wszechstronnego rozwoju uczniom.  
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia 
ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

- Monitorowanie realizacji podstawy 
programowej i analiza efektów kształcenia; 
- Organizacja pomocy psychologiczno  – 
pedagogicznej  oraz kształcenia specjalnego 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

Dyrektor 
Wicedyrektor 
 
 
Nauczyciele 
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postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 
piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych 
decyzji. 

 orzeczeniach i opiniach 
-Organizacja zajęć rewalidacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 
- Podnoszenie jakości edukacji włączającej; 
 - Realizacja programów edukacyjnych i UE 
- Prowadzenie doradztwa zawodowego; 
- Kształcenie u uczniów kompetencji 
kluczowych;  
- Prowadzenie zajęć rozwijających 
kreatywność w ramach wprowadzonych w 
szkole innowacji pedagogicznych; 
- Ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży poprzez 
indywidualną pracę z uczniem, realizację 
kampanii i projektów edukacyjnych, 
zapewnienie opieki specjalistów 

 
 
 
Dyrektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psycholog szkolny 

Usprawnienie systemu obiegu informacji w 
szkole 
  

- Ciągła aktualizacja strony internetowej 
szkoły; 
- Opracowanie biuletynu dla rodziców i 
nauczycieli zawierającego najważniejsze 
terminy i wydarzenia szkolne; 
- Dostęp do e-dziennika; 
- Eksponowanie w widocznym miejscu na 
terenie szkoły wszystkich adresowanych do 
rodziców informacji oraz adresów i sposobów 
kontaktowania się ze szkołą i wychowawcą; 

Kamila Długosz-Szałapska 
 
Sekretariat 
 
 
Aleksandra Machulska, Edyta Wierzbicka 
Sekretariat 

 

Obszar: Promocja 

Priorytety 

1. Kształtowanie dobrego wizerunku szkoły  w środowisku 
2. Angażowanie rodziców do współpracy w organizowaniu imprez i innych działań podejmowanych przez szkołę 
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Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Eksponowanie osiągnięć i potencjału 
społeczności szkolnej na forum miejscowości, 
gminy, regionu 

- Udział przedstawicieli nadzoru 
pedagogicznego, rodziców, radnych w 
uroczystościach szkolnych; 
- Rejestrowanie działań szkoły w kronice i na 
stronie internetowej; 
- Współpraca szkoły z mediami; 

 
 
Elżbieta Brewińska 
Kamila Długosz-Szałapska 
 
 

Dbanie o pozytywny wizerunek szkoły w 
środowisku 
 

- Organizowanie „Dni otwartych”, turniejów 
wiedzy, zawodów sportowych, konkursów 
ekologicznych, konkursów dotyczących 
edukacji europejskiej i przedstawień 
teatralnych; 
- Wychowywanie w duchu patriotyzmu 
 i podtrzymywanie tradycji szkoły 
upamiętniającej postać  patrona ks. Piotra 
Ściegiennego; 
- Promowanie osiągnięć uczniów; 

Nauczyciele – wszyscy pracownicy! 
 
 
 
 
 
 
 

Angażowanie rodziców do działania na rzecz 
szkoły 

- Współorganizowanie i współudział rodziców 
w uroczystościach i imprezach szkolnych; 
- Wyróżnienie rodziców szczególnie 
zaangażowanych w życie szkoły; 
- Edukacja rodziców związana z problemami 
współczesnej młodzieży  

Wychowawcy 

   

 

Obszar: Wychowanie i opieka 

Priorytety 

1. Wychowanie w szkole, opieka świetlicy szkolnej 
2. Systematyczna kontrola realizacji  obowiązku nauki oraz analiza absencji na zajęciach szkolnych 

 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Organizacja i udzielanie pomocy w zakresie - Realizacja programów „Mleko dla każdego Intendent 
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dożywiania dzieci w szkole ucznia” oraz „Warzywa i owoce w szkole” 
- Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku – 
dalsze funkcjonowanie stołówki szkolnej; 
- Prawidłowe funkcjonowanie stołówki 
szkolnej; 

Wychowawcy  w świetlicy 
 
Dyrektor 
Dyrektor 
Nauczyciele 

Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych 
 

- Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów; 
- Organizowanie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej i materialnej rodzinom 
niewydolnym wychowawczo i potrzebującym; 
- Realizacja działań wynikających z Programu 
Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły; 
- Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez 
PPP; 
- Sprawdzanie efektywności zastosowanych 
działań wychowawczych; 
- Uwrażliwienie na potrzeby drugiego 
człowieka; 

Wychowawcy, pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół tworzący Program Wychowawczy 
 
Wychowawcy 

Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku 
szkolnego 

- Monitoring realizacji obowiązku szkolnego  
- Systematyczna kontrola i analiza frekwencji; 
- Dbałość o zgodność z prawem procesu 
rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia 
uczniów do innej szkoły oraz arkuszy 
organizacji pracy szkoły. 

Sekretariat, pedagog 
Wychowawcy 

Wspomaganie rozwoju uczniów z 
uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej 
roli rodziny. 

- Właściwa organizacja i realizacja zajęć 
wychowania do życia w rodzinie; 
- Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do 
potrzeb uczniów; 
- Podnoszenie jakości edukacji włączającej; 
- Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych; 
- Rozsądne rozwijanie kompetencji 
informatycznych dzieci i młodzieży w trosce o 
ich bezpieczeństwo i odpowiedzialne 
korzystanie z mediów społecznościowych; 
- Działanie na rzecz szerszego udostępniania 

Dyrektor i Wicedyrektor 
 
 
 
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów 
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kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 
sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 
Europy; 
- Nauka programowania; 
- Rozwijanie postaw odpowiedzialności za 
środowisko naturalne i edukacji ekologicznej; 
- Zapewnienie opieki i wsparcia specjalistów – 

 pedagog, pedagog specjalny, psycholog.

Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole - Opracowanie planów wychowawczych dla 
poszczególnych klas; 
- Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i 
POŻ; 
 - Planowanie pracy zgodnie z przepisami 
BHP; 
- Opracowanie i realizacja harmonogramów 
dyżurów nauczycieli; 
- Systematyczne przeprowadzanie próbnej 
ewakuacji szkoły; 
- Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy 
przedmedycznej w nagłych wypadkach; 
postępowanie zgodnie ze szkolnymi 
procedurami stosownie do różnorodnych 
zagrożeń 

Wychowawcy 
 
Dyrektor i Nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
Ewa Jaros 
 
Dyrektor 
Wychowawcy, pielęgniarka szkolna 
 

Prawidłowość  pracy świetlicy szkolnej. - Opracowanie programu pracy świetlicy 
szkolnej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 
- Opracowanie regulaminów korzystania ze 
świetlicy  i jej wyposażenia; 
- Prawidłowe funkcjonowanie świetlicy 
szkolnej; 
- Organizacja przyjęć do świetlicy szkolnej; 
- Prowadzenie urozmaiconych zajęć ; 

 Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy 
szkolnej 

 

Obszar: Organizacja i przebieg procesu kształcenia 
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Priorytety 

1. Diagnoza działań szkoły/placówki wynikających z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego w roku 
szkolnym 2021/2022 
2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole. 

 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Monitorowanie realizacji podstawy 
programowej 

- Wprowadzenie nowatorskich i 
innowacyjnych rozwiązań programowych; 
- Organizowanie i realizacja procesów 
edukacyjnych w oparciu o współpracę 
pomiędzy nauczycielami; 

Przewodniczący zespołu Irena Zawadzka, 
nauczyciele   

Podniesienie efektywności kształcenia - Dobór szkolnego zestawu programów 
nauczania do potrzeb ucznia; 
- Przeprowadzenie badania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów na poszczególnych 
etapach nauki; 
- Zorganizowanie kształcenia w taki sposób 
aby:  
a)  rozpoznać problemy, 
b) rozpoznać talenty, 
c) wyrównać różnice pomiędzy 
poszczególnymi uczniami, 
d) rozwijać indywidualne zainteresowania, 
e) rozwijać zdolności uczniów; 
- Organizacja różnych zajęć pozalekcyjnych ; 
- Rozwijanie kompetencji matematycznych i 
kształcenie umiejętności logicznego myślenia; 
- Podniesienie jakości edukacji włączającej w 
szkole; 
- Prowadzenie i rozwój doradztwa 
zawodowego; 
- Położenie nacisku na upowszechnianie 
czytelnictwa i rozwijanie kompetencji 
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży; 

Wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog 
 
Nauczyciele 
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- Promowanie uczniów osiągających sukcesy 
w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu; 
- Tworzenie (w razie potrzeby) programów 
naprawczych; 
- Korzystanie z programów Unii Europejskiej 

Realizacja treści programowych przy - 
pomocy technik komputerowych i efektywne 
wykorzystanie programów multimedialnych; 
- Systematyczne wzbogacanie bazy 
materialnej szkoły;  

Edukacja multimedialna w szkole.  
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości  
i kompetencji cyfrowych uczniów. 
. 

- Edukacja czytelniczo-medialna; 
- Wykorzystanie Internetu w trakcie procesu 
dydaktycznego oraz na zajęciach 
świetlicowych z położeniem szczególnego 
nacisku na bezpieczeństwo w Internecie i 
odpowiedzialne korzystanie z mediów 
społecznych; 
- Zachęcanie rodziców do korzystania z 
 e-dziennika; 
-  Opracowywanie przez nauczycieli 
prezentacji jako pomocy dydaktycznych; 
- Rozwijanie kompetencji informatycznych 
dzieci i młodzieży, w tym bezpieczne i celowe 
wykorzystywanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. 

Nauczyciel biblioteki 
 
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel informatyki, wychowawcy 

Kształtowanie postaw społecznych u uczniów 
Wychowanie do wrażliwości naprawdę, dobro 
i piękno 

- Wychowanie do wartości przez 
kształtowanie obywatelskich i patriotycznych 
postaw uczniów, nauczanie historii oraz 
poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć 
duchowych i materialnych;  
- Wprowadzania uczniów w świat kultury 
przez udział w spektaklach, koncertach 
filharmonicznych, poprzez wyjazdy do kina, 
teatru, muzeum, wycieczki turystyczno-

Nauczyciele  
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krajoznawcze; 
- Kształtowanie postawy szlachetności wobec 
drugiego człowieka, zaangażowania 
społecznego i dbałości o zdrowie; 
- Wprowadzenie  kanonu edukacji klasycznej; 
-Wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne 
Europy 
- Rozwijanie prawidłowego funkcjonowania  
w grupie poprzez współpracę w klasach; 
- Zdobywanie doświadczeń w grupowym 
działaniu we współpracy z samorządem 
uczniowskim i samorządem klasowym 

Wspieranie uczniów zdolnych 
 

- Prezentacja prac uczniów; 
- Udział uczniów w konkursach miejskich, 
wojewódzkich i ogólnopolskich; 
- Udział uczniów w zawodach sportowych na 
różnych szczeblach; 
- Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów  
przez indywidualizację procesu nauczania; 

Dyrektor, Wicedyrektor i Nauczyciele 

Organizacja kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych i obcokrajowców 

- Dostosowanie wymagań oraz organizacja 
zajęć specjalistycznych dla uczniów  
niepełnosprawnych 
- Podnoszenie jakości edukacji włączającej; 
- Przyjmowanie do szkoły i wspomaganie 
nauki osób niebędących obywatelami 
polskimi oraz osób będących obywatelami 
polskimi, które pobierały naukę w innych 
państwach; 

Dyrektor 
Wicedyrektor 
Zespół zadaniowy 

Respektowanie przez uczniów norm 
społecznych 
 

- Monitorowanie i analiza realizacji Programu 
Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły 
- Wykorzystywanie wyników do modyfikacji i 
wzbogacania ww.  programów; 
-  Analiza realizacji innowacji 
pedagogicznych,  działań wychowawczych i 
profilaktycznych; 

Zespół opracowujący Program Profilaktyczny 
i Wychowawczy 
 
 
 
 
Wychowawcy 
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- Poszukiwanie atrakcyjnych i skutecznych 
metod pracy wychowawczej; 
- Udział w akcjach charytatywnych; 
- Kształtowanie postaw proekologicznych ; 

Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój 
osobowy uczniów 
 

- Dostosowanie działań profilaktycznych w 
zakresie promocji zdrowia i profilaktyki 
uzależnień; 
- Kontynuacja szkoleń w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej; 
- Bieżąca organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 
potrzebujących; 
- Ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży; 
- Zgodność z przepisami prawa zwiększenia 
dostępności i jakości wsparcia udzielanego 
uczniom przez nauczycieli specjalistów, w 
tym pedagogów specjalnych; 
- Pomoc materialna w formie stypendiów,  
obiadów, zbiórek rzeczy dla potrzebujących 
uczniów; 
- Organizacja opieki stomatologicznej; 
 

Nauczyciele 
 
 
 
Pedagog szkolny 

 


