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I. 
PODSTAWY PRAWNE:  
 

1.Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.).  

2.Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).  

3. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.  

4. 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).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324  

 

II 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY:  

 

Szkoła jest położona na uboczu dzielnicy Bielszowic.  Utrudnia to dojście uczniów z 

okolic Fińskich Domków, większość tych uczniów uczęszcza do szkoły podstawowej 

nr14.  

Do naszej placówki uczęszcza ok. 350 uczniów. Liczba uczniów w związku z prognozą 

demograficzną może wzrosnąć do 400 w roku szkolnym 15/16. 

Teren wokół szkoły jest  ogrodzony, obejmuje boisko betonowe, małe boisko żwirkowe, 

oraz tereny zielone, na których znajduje się plac zabaw dla dzieci kl. I-III.  

Budynek jest z roku 1967. Mieści się w nim sala gimnastyczna, mała salka do zajęć 

sportowych, świetlica szkolna, biblioteka z czytelnią – wyposażona w komputery  

z programu MEN. Mamy 14 sal lekcyjnych i 1 pracownię komputerową. W szkole mamy 

następujące gabinety: medycyny szkolnej, pedagoga i psychologa, logopedyczny oraz 

salkę do zajęć rewalidacyjnych. 

 

III 

KADRA SZKOŁY  

 

W szkole zatrudniamy specjalistów. Aktualnie kadra pedagogiczna to – 47 nauczycieli, 27 

pracowników obsługi i administracji. Rok 2014/15) 

Nasza szkoła jest odpowiedzialna za dowóz dzieci niepełnosprawnych na terenie naszego 

miasta. 

W roku 2015/16 kadra pedagogiczna to 51 nauczycieli, 30 pracowników administracji i 

obsługi. 
 

IV 

 MISJA I WIZJA 

„JEŚLI DROGA JEST DŁUGA, 

IDŹMY RAZEM. 

JEŚLI DROGA JEST TRUDNA, 
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POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE. 

JEŚLI DROGA JEST PEŁNA RADOŚCI, 

DZIELMY SIĘ NIĄ. 

CAŁE ŻYCIE JEST WSPÓLNĄ PODRÓŻĄ.” 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ NAJWYŻSZE WARTOŚCI 

OGÓLNOLUDZKIE, W KTÓREJ JEST MIEJSCE DLA NAUKI, WYSKOICH 

WYMAGAŃ, TOLERANCJI I WZAJEMNEGO SZACUNKU. 

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania 

wychowanków. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z 

rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym. 

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji stanowi analiza 

potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym. 

 

V 

MODEL ABSOLWENTA 

 Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent: 

 w sferze nauki: 

 był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, 

twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia; 

 miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy,  

że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go 

podejmować. 

 sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł 

informacji, zdobywał i wykorzystywał wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych; 

w sferze społecznej: 

 dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, 

obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata; 

 znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania 

ojczystego kraju i jego zwyczajów; 

 był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany 

społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i 

innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje 

swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie; 

 umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, 
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miał poczucie współodpowiedzialności; 

 był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób 

starszych czy niepełnosprawnych; 

 umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form 

grzecznościowych; 

 potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, 

umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był 

wrażliwy na potrzeby innych; 

 dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, 

znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek; 

 stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia; 

 dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca; 

 bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową. 

w sferze kulturowej: 

  uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass 

mediów; 

 umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec 

programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania 

reklamy; 

 był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości 

śpiewał, grał na instrumencie, rysował. 

 

Działania wychowawcze zmierzają do tego, aby Absolwent naszej szkoły dobrze 

funkcjonował  

w środowisku, był pozytywnie nastawiony do siebie i innych, budował swoją dojrzałość 

w następujących sferach: 

 zdrowotno -emocjonalnej, 

 co oznacza, że dokonuje samokontroli i samooceny, akceptuje siebie i innych, pozytywnie 

patrzy na otaczający świat, potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach, zna swoje prawa  

i respektuje prawa innych, przestrzega przyjętych norm i zasad, prawidłowo funkcjonuje  

w swoim otoczeniu: w domu, w szkole i w środowisku przyrodniczym; dba o swoje 

bezpieczeństwo i zdrowie, dostrzega i przeciwdziała zagrożeniom środowiska naturalnego, 

zna sposoby spędzania czasu wolnego, korzystne dla zdrowia psychicznego i fizycznego oraz 

aktywnie je stosuje, jest świadom zagrożeń związanych z nałogami, szanuje środowisko i jego 

zasoby naturalne, wykazuje postawę proekologiczną; 

 psychiczno -intelektualnej, 

co oznacza, że Absolwent dostrzega konieczność harmonijnego rozwoju intelektualnego  

i fizycznego, potrafi twórczo myśleć, podejmuje planowane działania i przewiduje ich efekty, 

konsekwentnie dąży do realizacji założonych wcześniej celów, w działaniu, poszerza swoją 

wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji, umie organizować pracę własną  
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i zespołową, jest dobrze przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia; 

 społeczno – moralnej, 

co oznacza, że Absolwent ma świadomość przynależności do społeczności szkolnej  

i lokalnej, jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania i swoje czyny, zna historię swojego 

miasta, regionu i kraju, okazuje szacunek dla języka ojczystego kultury i tradycji narodowej, 

zna historię, kulturę i tradycje europejskie; dostrzega potrzeby własne i ma rozwiniętą 

wrażliwość na potrzeby innych, jest tolerancyjny wobec różnych poglądów, postaw, 

przekonań, prawidłowo funkcjonuje w grupie społecznej, jest uczciwy, szczery, 

prawdomówny, rzetelny i odpowiedzialny, zachowuje się skromnie mając poczucie własnej 

wartości, właściwie komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi, świadomie i umiejętnie 

korzysta z mediów cyfrowych; 

 estetyczno – duchowej, 

co oznacza, że Absolwent potrafi odróżnić dobro od zła, dostrzega piękno w swoim 

otoczeniu, kieruje się zasadą najpierw być, potem mieć, zachowuje wokół siebie ład  

i porządek, jest otwarty na poznawanie świata kultury. 

 

V 

CELE SZKOŁY 

 

1.Najważniejszym celem, zadaniem szkoły jest wychowanie „człowieka o dobrym sercu,      

otwartym umyśle, który blask sukcesów naszej szkoły wniesie w oblicze jednoczącej się  

Europy”. 

2. Działalność wychowawcza szkoły opiera się na spójności działań pomiędzy szkołą,  

rodziną, środowiskiem lokalnym.   

3.Wychowanie oparte jest na uniwersalnych wartościach etyki, respektujących chrześcijański 

system wartości i tolerancji religijnej. 

4.Celem wszystkich działań wychowawczych w szkole jest pomoc wychowankowi w 

odkryciu, zaakceptowaniu i realizacji podstawowych  i uniwersalnych wartości  etycznych. 

5.Działania wychowawcze szkoły zmierzają do kreowania postawy dobrego Polaka i 

Europejczyka oraz rozwijania tolerancji wobec innych narodów wzbudzając chęci 

podróżowania jak bohaterowie Alfreda Szklarskiego. 

6.Celem działań edukacyjnych i wychowawczych jest kształtowanie postawy współpracy, 

współdziałania i dzielenia się wiedzą. 

7. działania szkoły zmierzają do nawiązania współpracy z innymi placówkami również w 

obszarze międzynarodowym. 

VI  

 

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY  

W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH  
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1. Dydaktyka 
Zakładane cele mające poprawić efekty kształcenia i wyniki sprawdzianów 

zewnętrznych 

 systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

 organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych 

 włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych 

 promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych 

 sumienne przygotowywanie uczniów do sprawdzianów zewnętrznych 

 analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych 

 udział w projektach unijnych i rządowych 

 praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie 

 organizacja klas integracyjnych, specjalnych w celu zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym intelektualnie właściwych warunków do nauki, 

 

     Fakty świadczące o realizacji założonych celów 

 znaczna część uczniów uczestniczy w różnych organizowanych w szkole zajęciach 

dodatkowych  

 uczniowie realizują chętnie projekty edukacyjne 

 szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

 stwierdza się przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów 

 szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi 

narzędziami  badawczymi   

 uczniowie niepełnosprawni intelektualnie osiągają dobre wyniki  

 podnoszenie kompetencji językowych 

 

     Podejmowane na bieżąco działania  

 monitorowanie realizacji podstawy programowej 

 analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania 

 dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości i potrzeb 

uczniów – praca zespołów ds. indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych 

 przejawianie  inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć 

 zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach 

 indywidualne podejście do nauczania i ucznia 

 opracowywanie dostosowań zgodnie z orzeczeniami i opiniami 

 

2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza 
 

Zakładane cele mające poprawić efekty działalności opiekuńczo-wychowawczej 

 kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich 

 propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej – Śląska Sieć Szkół 

Promujących Zdrowie, uzyskiwanie certyfikatów 

  propagowanie działań proekologicznych 

 eliminowanie przejawów agresji i przemocy 

 udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów 
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Fakty świadczące o realizacji założonych celów 

 w szkole podejmuje się inicjatywy promujące kulturalne zachowanie i właściwą 

postawę 

 uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego i angażują się w różne akcje 

społeczne 

 podejmowane w szkole działania promujące kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia  

i ekologię wpływają na postawy uczniów 

 uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce 

i rozwojowi ogólnemu dziecka 

      

Podejmowane na bieżąco działania            

 opracowanie i ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu 

Profilaktyki w każdym  roku  szkolnym 

 diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów 

 organizowanie akademii i uroczystości szkolnych  

 organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze  turystycznym, krajoznawczym, 

sportowym 

 realizowanie programów profilaktycznych, udział w akcjach, konkursach o 

wymienionej tematyce 

 utrzymanie certyfikatów w ramach Śląskiej sieci szkół promujących zdrowie, 

działania o tematyce prozdrowotnej 

 udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie 

 pedagogizacja rodziców w związku z problemami ich dzieci 

 stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze  

i społeczne szkoły  

  

3.Baza szkoły 

Zakładane cele dotyczące bazy szkoły 

 utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym 

 dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia 

 ocieplenie budynku 

 budowa parkingu na terenie wokół szkoły 

 nowe boisko szkolne 

 niwelowanie barier dla uczniów niepełnosprawnych 

 systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt komputerowy, multimedialny i nowe 

pomoce dydaktyczne  

 stopniowa wymiana stolików i krzeseł 

 internet w całej szkole 

 dziennik elektroniczny 

 doposażenie szkoły w pomoce, pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

 

Fakty świadczące o realizacji założonych celów 

 placówka zapewnia przebywającym w niej osobom bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy i jest wyposażona w potrzebne środki dydaktyczne i sprzęt 

multimedialny 
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Podejmowane na bieżąco działania  

 racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi 

 przeprowadzanie remontów bieżących budynku 

 zagospodarowanie otoczenia  

 uzupełnianie wyposażenia pracowni w sprzęt multimedialny i oprogramowanie 

 uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej 

 zakupy sprzętu sportowego 

 zakup innych niezbędnych pomocy 

 

4.Organizacja i zarządzanie szkołą 

 

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły 

 aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 

 przejrzystość i dostępność dokumentów szkolnych regulujących działalność placówki 

 stała i efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną 

 stała i efektywna współpraca z Radą Rodziców  

 włączanie jak największej liczby rodziców w działalność placówki 

 

        Fakty świadczące o realizacji założonych celów 

 

 wewnętrzne prawo szkoły jest znane uczniom, rodzicom, nauczycielom  

i pracownikom  

 szkoła funkcjonuje sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 poszczególne organy szkoły współpracują dla dobra placówki 

 ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołu nauczycieli 

 propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu pracy placówki 

 

       Podejmowane na bieżąco działania  

 monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu kształcenia 

 monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa 

oświatowego 

 monitorowanie prawidłowości i spójności dokumentacji szkolnej 

 tworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za różne obszary działalności 

placówki  

 publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie rodzicom 

dostępu do aktualnych informacji 

 włączanie rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących placówki-zasięganie opinii 

dotyczących uczniów, szkoły, wspólna ocena podejmowanych działań 

 wprowadzenie elektronicznej bazy informacyjnej 

 

5.Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie szkoły w 

środowisku lokalnym 

 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
 
 

9 
 

Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu w placówce  

 i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym 

 

 

 budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami  

oraz między rodzicami i nauczycielami   

 dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej 

 tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym 

 

 Fakty świadczące o realizacji założonych celów 

 

 właściwe relacje między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między 

rodzicami i nauczycielami oddziałują na atmosferę panującą w szkole i efektywność 

podejmowanych działań 

 udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, konkursach 

         i zawodach  na terenie szkoły i gminy jest zauważany i doceniany 

 elementem tradycji szkoły i gminy stało się święto szkoły związane z jej patronem  

i  prezentacją osiągnięć i możliwości uczniów 

 placówka ściśle  współpracuje z  instytucjami lokalnym i partnerami szkoły 

 rodzice włączają się w działalność szkoły 

 

           Podejmowane na bieżąco działania  

 kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej 

 konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań zgodnych z regulaminami i statutem 

szkoły 

 wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania 

 włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze kulturalnym i patriotycznym 

 analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne-ankiety, wywiady z rodzicami 

czy partnerami szkoły 

 

      6.Kadra szkoły       

Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej 

 aktywny udział kadry szkoły  w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia 

 dobór kierunków doskonalenia kadry do potrzeb placówki 

 kładzenie nacisku na wykorzystanie zdobywanej wiedzy i umiejętności  

do podnoszenia efektywności nauczania 

 

 Fakty świadczące o realizacji założonych celów 

 kadra pedagogiczna i niepedagogiczna uczestniczy w różnych formach doskonalenia 

 nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia własnego 

na dany rok szkolny lub dłuższy okres 
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 nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego 

 dyrektor proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny 

 dyrektor zapewnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe  

 

Podejmowane na bieżąco działania 

 określanie zakresu potrzeb szkoleniowych  

 opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny 

 realizacja planu doskonalenia 

 

VI.MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ 

        Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych 

obszarów służyć będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów zachodzących 

w szkole oraz ich planowania w przyszłości. 

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii 

 obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli - wg harmonogramu 

 kontrola realizacji podstawy programowej 

 stała analiza efektów kształcenia 

 stała analiza sytuacji wychowawczej 

 obserwacja imprez i uroczystości szkolnych 

  kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących 

 okresowa kontrola dokumentacji szkolnej.    

 

 

 

 


