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PODSTAWA PRAWNA  
 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:  

1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 

2572 z późn. zm. ).  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).  

3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. 

zm.).  

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

5. Statut Szkoły Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza 

Kościuszki w Ozorkowie  

6. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie. 

7. Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie.  
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2. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY  
 

a) Dane ogólne szkoły  

 

Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 

w Ozorkowie mieści się przy ul. Średniej 30. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta 

Ozorkowa. 

  

b) Historia szkoły  

 

Szkoła powstała  w 1923 r. Placówka taka powstała w 1923 r. Otrzymała nazwę  

7-klasowej Publicznej Szkoły powszechnej nr 4 im. M. Konopnickiej i mieściła się w lokalu 

szkoły nr 2. W 1928 r. ukończono budowę nowego gmachu przy ulicy Słowackiego, do 

którego przeniosła się szkoła nr 4. Następnie władze oświatowe w wyniku komasacji 

szkolnictwa zamknęły Parafialna Szkołę Ewangelicką w 1926 r. I tak dotychczasowa 

szkoła nr 4 otrzymała kolejny numer 3. 

W tym samym roku (1929) Dozór Szkolny przy akceptacji Urzędu Miasta zakupił od braci 

Rogozińskich plac przy ulicy Średniej 30, gdzie w najbliższym czasie miał powstać nowy 

gmach szkolny. 

Od 1 września 1966 r. rozpoczęto realizację reformy szkolnictwa, która polegała m.in. na 

tym, że klasy po raz pierwszy kontynuowały naukę w szkole podstawowej. 

 Z dniem 1 września 1974 r. nastąpiły zmiany w naszej szkole. Wtedy to powołano 

Zbiorczą Szkołę Gminną dla Gminy Ozorków, której organizacyjnie podporządkowano 

zespół placówek oświatowych. 

Od stycznia 1984 r. nastąpiła reorganizacja szkoły. Powołano stanowisko dyrektora szkoły 

i dyrektora do spraw wychowawczych. 

Rok szkolny 1999/2000 przyniósł zmiany związane z reformą edukacji. Nasza placówka 

jest teraz szkołą 6-klasową. Od 2001 roku w naszej szkole mogą uczyć się także dzieci 

w klasach integracyjnych. 
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Do chwili obecnej szkoła funkcjonuje jako samodzielna jednostka pod nazwą Szkoła 

Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie. 

 

c) Lokalizacja  

 

Szkoła znajduje się na osiedlu , których większą część stanowią domki jednorodzinne. 

Wyjątkiem są bloki sąsiadujące z posesją Szkoły. Do szkoły uczęszczają uczniowie nie 

tylko z obwodu szkoły, ale także z innych rejonów. 

 

d) Kadra szkoły  

 

W Szkole Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 

 w Ozorkowie pracuje 49 nauczycieli, z czego zdecydowana większość to nauczyciele 

dyplomowani. Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli 

jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. 

Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego (w tym szkolenia 

online) i zdobywają kolejne stopnie awansu. Realizują różne projekty, programy 

edukacyjne oraz zdobywają wraz z uczniami kolejne certyfikaty. Wielu nauczycieli posiada 

kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.  

 

 

 

e) Baza szkoły  

 

Szkoła dysponuje 15 salami lekcyjnymi w 1 pracownią informatyczną i i jedną pracownią 

 z multimedialną z tablicą interaktywną. Szkoła posiada również  salę gimnastyczną, 

boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej i plac zabaw. W wielu salach znajdują się 

również rzutniki - 10 sztuk. Szkoła jest wyposażona w 16 kamer (5 zewnętrznych 

i 9 wewnętrznych).  
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3. MISJA  
 

Naszym zadaniem jest kreowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń, opartych na 

wzajemnym zaufaniu, szacunku, współpracy, otwartości oraz stworzenie uczniom 

optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego 

i intelektualnego z uwzględnieniem wykorzystania multimediów i narzędzi ICT w procesie 

nauczania. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła 

zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju aby przygotować do 

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Nasza szkoła jest nowoczesna, otwarta 

na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań 

współczesnego świata. Potrafimy dostrzec, co jest w młodym człowieku pozytywne, 

twórcze i odpowiednio to wykorzystać. 

 

4. CELE SZKOŁY  
 

Ogólne cele i zadania szkoły zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej Nr4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie, Programie Profilaktyki 

 i Wychowawczy  

 

a) Priorytety 

 Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 

w Ozorkowie to szkoła przyjazna dla ucznia.  

 Każdy nauczyciel - przyjacielem, mistrzem, animatorem dla ucznia.  

 Rodzice - najważniejszymi partnerami szkoły.  

 Unowocześnianie bazy dydaktycznej i sportowej szkoły.  

 Kreowanie atmosfery zaufania i otwartości wśród członków Rady Pedagogicznej.  

 Współpraca z instytucjami samorządowymi, władzami terytorialnymi oraz 

społecznością lokalną.  
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 Przygotowanie uczniów do życia w świecie zróżnicowanym, charakteryzującym się 

mnogością kultur, religii, ideologii, systemów wartości.  

 Zwiększenie nacisku na wykorzystanie w procesie nauczania multimediów oraz 

narzędzi ICT; tym samym uczniowie zdobywają kompetencje wymagane 

 w nowoczesnym świecie.  

 Uczenie się oparte na współpracy w celu uwzględnienia we wszystkich działaniach 

dydaktycznych elementów uczenia się pracy w zespole.  

 Kreowanie w środowisku lokalnym przekonania, że nasza szkoła to nowoczesna 

placówka wykorzystująca najnowocześniejsze technologie.  

 Wychowanie przez sport.  

 

b) Cele główne 

1) tworzymy warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie 

kształcenia ogólnego niezbędnego do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej w oparciu o przyznane środki budżetowe oraz środki 

własne; 

2) sprawujemy opiekę nad uczniami w czasie trwania obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz podczas każdej formy zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

3) wychowujemy w poczuciu poszanowania cudzej pracy oraz godnego 

reprezentowania imienia naszej szkoły. 

4) budujemy świadomość potrzeby współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

wskazujące korzyści i zasoby mogące zaspokajać potrzeby rozwoju stron 

współpracujących. 

c) Zadania szkoły 

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego 

i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania 

elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami 

i kształtowania nawyków społecznego współżycia; 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;  
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3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na 

poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie 

kształcenia; 

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację 

świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do 

pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do 

podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego oraz fizycznego;  

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania 

wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, 

w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego 

indywidualne zdolności twórcze;  

7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz 

postaci realistycznych od fantastycznych;  

8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 

społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego 

doświadczeniu;  

9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym 

i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 

10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu 

równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania 

na rzecz innych dzieci;  

11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu 

w społeczności szkolnej; 

12) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, 

psychicznego i duchowego; 

13) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:  

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,  

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,  

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania 

narkomanii; 
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14) kształtuje świadomość ekologiczną; 

15) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej oraz 

umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej 

w perspektywie kultury europejskiej; 

16) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

17) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne; 

18) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne 

wspólnoty lokalnej; 

19) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 

20) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych 

i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych 

zainteresowań uczniów; 

21) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, 

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

22) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni 

i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. 

23) współpracuje z rodzicami uczniów w organizowaniu procesu wychowawczo-

dydaktycznego 

24) współdziała z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych 

uczniów 

25) tworzy partnerskie relacje pomiędzy rodzicami i środowiskiem szkolnym 

26) podejmuje działania na rzecz środowiska poprzez inicjatywy uwzględniające 

możliwości i potrzeby szkoły i środowiska lokalnego; 

27) zapewnienia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy 

pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek 

rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia opieki w szkole; 

28) zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych. 
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5. MODEL ABSOLWENTA  
 

Naszą ambicją jest tworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na skomplikowane 

wyzwania współczesnego świata. Staramy się wykształcić i wychować ucznia:  

 cechującego się wysoką kulturą osobistą,  

 dbającego o swoje zdrowie i otoczenie,  

 wykorzystującego zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce,  

 społecznie aktywnego, tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka,  

 szanującego prawa człowieka,  

 respektującego tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych nacji,  

 potrafiącego działać w zespole,  

 wyposażonego w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe 

funkcjonowanie we współczesnym świecie,  

 znającego zasady korzystania z technologii informacyjnych i multimedialnych, 

mającego świadomość olbrzymich korzyści z nich płynących,  

 zaangażowanego w naukę, zabawę i pracę.  

 

Cele te staramy się osiągnąć poprzez kształtowanie umiejętności:  

pracy zespołowej,  

 planowania i organizowania własnej nauki,  

 sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami,  

 obserwacji społeczeństwa,  

 selekcjonowania i porządkowania zdobytych informacji, oceniania ich przydatności 

do określonego celu.  
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6. KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH  

 

a) Dydaktyka  

 Rozpoznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów poprzez działania, które 

pomogą odnieść sukces każdemu uczniowi i dadzą przeświadczenie, że każdy  

z nich może odnieść sukces na miarę swoich możliwości,  

 Umożliwienie uczniom dostępu do różnorodnych zajęć dodatkowych,  

 Wzmocnienie aktywności uczniów i zachęcanie ich do pracy w zespole , 

 Systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów 

poprzez szczegółowe analizy sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych, testów 

diagnostycznych i testów sprawdzających,  

 Wdrażanie wniosków i szczegółowych działań naprawczych przyczyniających się 

do podnoszenia efektywności nauczania, a zatem do wzrostu efektu kształcenia,  

 Monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez obserwacje zajęć, kontrole 

planów wynikowych i dzienników lekcyjnych,  

 Poszukiwanie przez nauczycieli nowatorskich form i metod pracy poprzez 

prowadzenie lekcji otwartych,  

 Ograniczenie zjawiska niepromowania uczniów, zapobieganie problemom w nauce,  

 Wdrażanie innowacyjnych programów nauczania związanych z zainteresowaniami  

i potrzebami uczniów  

 Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu 

nauczania – specjalną pracę z uczniem zdolnym i szczególną troskę o ucznia 

mającego trudności w nauce, ucznia niepełnosprawnego czy ucznia o niskich 

aspiracjach,  

 

b) Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły  

 Szkoła posiada Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, zgodny z przepisami 

prawa,  

 Przyjęte przez szkołę wartości wychowawcze są uzgodnione z rodzicami i przez 

nich akceptowane,  

 Program Wychowawczy szkoły jest realizowany w coraz szerszym współdziałaniu  

z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii,  
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 Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów poprzez diagnozę 

sytuacji wychowawczej nowych uczniów, pedagogizację rodziców w związku 

z problemami współczesnej młodzieży, ścisły monitoring wypełniania obowiązku 

szkolnego, wypracowanie w porozumieniu z rodzicami procedur reagowania w 

przypadkach notorycznego łamania przez uczniów ustaleń Statutu Szkoły,  

 Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych,  

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych,  

 Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich (udział w obchodach świąt, 

rocznic, wydarzeń historycznych, odwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej, udział 

pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i lokalnych),  

 Eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji poprzez realizację 

programów profilaktyki, tworzenie gazetek ściennych, organizację zajęć 

z pedagogiem/psychologiem, zajęć z wychowawcą 

 Kształtowanie empatii poprzez udział uczniów w działaniach Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, działalności koła PCK,  

 Kształtowanie nawyków kulturalno-estetycznych poprzez udział uczniów 

 w konkursach wewnątrzszkolnych,  

 Stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze 

(Straż Miejska, MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Policją, Monar, 

Policyjna Izba Dziecka, Sąd, kuratorzy sądowi),  

 Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, zajęcia sportowe),  

 Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej,  

 Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez 

regularne spotkania wszystkich nauczycieli uczących w klasie, w której pojawia się 

problem,  

 Sprawowanie opieki nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym,  

 Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (bezpłatne obiady dla uczniów 

najbardziej potrzebujących, pomoc przy nabywaniu podręczników, paczki dla 

najuboższych),  

 Prowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne młodzieży uwzględniające 

indywidualizację procesu nauczania (zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne, 

godziny z art. 42 KN),  
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 Podejmowanie starań, by uczniowie integrowali się z klasą i akceptowali szkołę. 

Organizacja różnych form spotkań integracyjnych: wycieczki, dyskoteki, spotkań, 

uroczystości szkolne,  

 Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia poprzez rozpowszechnianie wiedzy 

dotyczącej tej tematyki.  

 

c) Organizacja i zarządzanie szkołą  

 Dbanie o to, by stosunki interpersonalne w Radzie Pedagogicznej były oparte na 

wzajemnym zaufaniu i otwartości zgodnie z zasadą, że każdy nauczyciel jest 

pełnoprawnym członkiem rady, którego głos i argumenty mają taką samą wagę jak 

pozostałych,  

 Usprawnienie przepływu informacji (poczta elektroniczna, harmonogramy pracy 

oraz uporządkowana tematycznie tablica ogłoszeń w pokoju nauczycielskim),  

 Zorganizowanie sprawnego nadzoru pedagogicznego, który umożliwi kontrolę 

osiągania wyznaczonych standardów, m.in. poprzez sprawdziany wewnętrzne, 

obserwacje zajęć, monitoring, kontrolę itp.,  

 Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, która powinna stać się narzędziem 

wspierającym proces podejmowania decyzji, racjonalnego zarządzania, 

rozwiązywania problemów, demokratyzowania szkolnej rzeczywistości, zachęcania 

do dialogu, pokazywania wielorakich perspektyw oraz wspierania rozwoju 

 i autonomii uczniów,  

 Aktualizowanie i monitorowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności 

 z obowiązującym stanem prawnym poprzez prowadzenie nowoczesnej 

dokumentacji,  

 Ujednolicenie dokumentacji wykorzystywanej przez nauczycieli poprzez utworzenie 

bazy dokumentów przez nich wykorzystywanych w codziennej pracy,  

 Zapewnienie łatwego dostępu do dokumentów szkolnych poprzez publikacje na 

stronie internetowej szkoły,  

 Wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną działań podejmowanych w szkole 

poprzez ewaluację wewnętrzną prowadzoną przez zespoły nauczycieli,  

 Prowadzenie dziennika elektronicznego,  
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 Dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli poprzez umożliwianie im udziału 

w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, tworzenie warunków do 

podejmowania działań innowacyjnych i podnoszenia kwalifikacji,  

 Troska o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo pracy zarówno młodzieży, jak 

i wszystkich pracowników placówki poprzez szkolenia BHP, systematyczne 

szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dyżury nauczycieli, 

opracowywanie regulaminów pomieszczeń, zakup niezbędnych środków 

medycznych do udzielania pierwszej pomocy,  

 Prace w zespołach – oddziałowych, ewaluacyjnych, problemowych  itp.,  

 Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie wykorzystania nowoczesnych 

technologii edukacyjnych, aby nauczyciele na lekcjach wykorzystywali jak najwięcej 

nowoczesnych środków dydaktycznych.  

 

d) Samorządność uczniowska  

 Stwarzanie uczniom przestrzeni do aktywności i samodzielności poprzez coroczne, 

tajne wybory szkolne Samorządu Uczniowskiego,  

 Wspieranie uczniów w realizacji pomysłów,  

 Organizowanie akcji charytatywnych, imprez szkolnych  

 Wdrażanie uczniów do samorządności poprzez działania Samorządu 

Uczniowskiego.  

 

e) Współpraca z rodzicami  

 Systematyczne wspieranie rodziców w realizacji zadań wychowawczych poprzez 

zebrania wychowawców i nauczycieli z rodzicami oraz cykliczne indywidualne 

spotkania nauczycieli i rodziców, na których wspólnie są podejmowane działania 

wspierające rozwój uczniów,  

 Usprawnienie komunikacji rodzic – nauczyciel, co sprzyja usprawnieniu 

efektywności procesu dydaktycznego i wychowawczego w szkole, ale przede 

wszystkim wspiera rodzinę w działaniach wychowawczych, propozycje rodziców są 

uwzględniane w planowaniu działań placówki,  

 Sprawienie, by rodzice stali się najważniejszymi partnerami szkoły w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym poprzez nieustanne włączanie ich w życie szkoły,  
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 Zapoznawanie rodziców z planami pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej, a także z wizją i planem rozwoju szkoły,  

 Zachęcanie rodziców do organizowania imprez kulturalnych i uczestniczenia 

w spotkaniach i imprezach organizowanych w szkole 

 Zabieganie o dobrą współpracę z Radą Rodziców, która ma duży udział 

w tworzeniu i realizacji planu rozwoju szkoły,  

 Włączenie w prace nad tworzeniem dokumentacji szkolnej przedstawicieli Rady 

Rodziców.  

 

f) Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie Szkoły  

w środowisku lokalnym  

 Budowanie prawidłowych relacji między nauczycielami a uczniami poprzez 

konsekwentne stosowanie wobec nich wymagań ustalonych w regulaminach 

i Statucie Szkoły,  

 Dobra współpraca między członkami Rady Pedagogicznej, co korzystnie oddziałuje 

na atmosferę panującą w szkole i wpływa na wzrost efektywności działań poprzez 

podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających integracji kadry pedagogicznej,  

 Ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez 

udział uczniów w imprezach kulturalnych, akcjach charytatywnych, konkursach 

 i uroczystościach organizowanych na terenie miasta, a także poprzez 

organizowanie corocznych Drzwi Otwartych Szkoły,  

 Wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania 

w różnych sytuacjach poprzez osobisty przykład nauczycieli,  

 Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia 

efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej placówki,  

 Promowanie i upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej oraz 

podejmowanych działaniach i osiągnięciach w lokalnych mediach,  

 Poszukiwanie informacji zwrotnej w środowisku lokalnym poprzez monitorowanie 

wyników rekrutacji, śledzenie doniesień prasowych, ewaluację wewnętrzną 

(promowana jest wartość edukacji – promuje się osiągnięcia uczniów w szkole oraz 

na stronie internetowej szkoły, aktywność uczniów),  

 Organizacja konkursów międzyszkolnych,  

 Współpraca z wieloma organizacjami i instytucjami z terenu miasta i po za nim. 
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g) Kadra szkoły  

 Położenie nacisku przez nauczycieli na wykorzystanie w praktyce gromadzonej 

wiedzy i umiejętności,  

 Dobór kierunków doskonalenia z uwzględnieniem zmieniających się przepisów 

prawa oświatowego oraz po sformułowaniu problemów szkoły wymagających 

rozwiązania na podstawie diagnozy istniejącej sytuacji i ustalenie kolejności ich 

rozwiązywania,  

 Nastawienie na doskonalenie całych zespołów, zarówno przez firmy zewnętrzne, 

jak i w ramach WDN poprzez skonfrontowanie rozpoznanych problemów  

z kompetencjami kadry pedagogicznej w zakresie ich rozwiązywania, określenie 

skali ważności problemów,  

 Zapewnianie środków budżetowych na cele związane z powiększaniem kwalifikacji 

zgodnie z planem finansowym,  

 Samokształcenie nauczycieli w zespołach przedmiotowych (lekcje otwarte, zebrania 

zespołów przedmiotowych, zadaniowych oraz wychowawczych, spotkania 

 z nauczycielami z innych szkół, współpraca z doradcami metodycznymi),  

 Zapewnienie nowo zatrudnionym nauczycielom pomocy i wsparcia merytorycznego.  

 

h) Rozwój bazy szkolnej  

 Utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym, zapewniając 

przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,  

 Dbanie o estetykę obiektu i jego otocznia poprzez przeprowadzanie remontów 

głównych i bieżących w obrębie budynku szkoły oraz dalsze zagospodarowywanie 

terenów zielonych wokół placówki,  

 Ciągłe doposażenie szkoły w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, 

oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne,  

 Racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi, poszukiwanie dodatkowych 

źródeł finansowania,  

 Systematyczne powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej,  

 Zakup nowoczesnego sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych dla szkoły,   

 Kultywowanie sportowej tradycji szkoły poprzez nieustanne udoskonalanie obiektów 

sportowych.  
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7. EWALUACJA KONCEPCJI ROZWOJU SZKOŁY   
 

Koncepcja Rozwoju Szkoły Podstawowej Nr4 w Ozorkowie wynika z nieustannego 

dążenia do zapewnienia uczniom jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania. 

Z uwagi na fakt, iż stale zmieniają się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców 

 i nauczycieli, koncepcja rozwoju szkoły będzie systematycznie modyfikowana 

 i dostosowywana do aktualnych warunków i potrzeb. Ponadto, czynione będą starania, 

aby większy wpływ na jej kształt mieli pracownicy niepedagogiczni, a także społeczni 

partnerzy szkoły i środowisko lokalne.  

Roczne Plany Pracy będą wynikiem ciągłej realizacji Koncepcji Rozwoju Szkoły.  

Ewaluacja Koncepcji w Szkoły Podstawowej Nr4 w Ozorkowie będzie prowadzona na 

trzech poziomach:  

 Autoewaluacja – obowiązuje każdego nauczyciela.  

 Ewaluacja wewnętrzna w wybranych obszarach – prowadzona w każdym roku 

szkolnym.  

 Ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian w następnym 

roku szkolnym.  

 Ewaluacja końcowa – przeprowadzona na zakończenie realizacji koncepcji rozwoju 

szkoły, podsumowująca osiągnięte wyniki.  

 

Wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnej 

koncepcji rozwoju szkoły. 


