
KONCEPCJA PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZÓWCE

na lata szk. 2010/11 – 2013/14

(zmodyfikowana po przeprowadzeniu ewaluacji wewn ętrznej 

w roku szk. 2010/ 2011)
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I. Wstęp

Szkoła Podstawowa w Raszówce to  szkoła publiczna. Jej organem 

prowadzącym jest gmina wiejska Lubin, natomiast organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Nadrzędnym 

celem jej działań edukacyjnych  jest wszechstronny rozwój ucznia. 

Edukacja  polega na  harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w 

zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Statutowe 

cele i zadania szkoły realizowane są  z uczniami w czasie zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, we współpracy z rodzicami 

i instytucjami wspierającymi szkołę.  Placówka posiada certyfikat „Szkoły z 

Klasą” oraz „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”. Prowadzi  działalność 

oświatową w oparciu o własną misję,  wizję rozwoju i wizję absolwenta.

Misja szkoły: „Jak osiągnąć sukces?” 

Wizja szkoły:

Naszym celem jest stworzenie szkoły, która:

• jest przyjazna dla ucznia i pomaga mu w dobrym funkcjonowaniu w 

społeczności szkolnej w poczuciu więzi z rodziną,

• pomaga w rozwoju dziecka jako osoby,

• uczy samodzielnego myślenia i podejmowania wyzwań,

• inspiruje do rozwijania postaw twórczych z ukierunkowaniem na sukces,

• pomaga rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą 

w motywację świadomą,

• dostrzega indywidualne możliwości i zainteresowania uczniów,

• umacnia wiarę dziecka we własne siły,

• uczy szacunku dla siebie i innych,
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• pomaga w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych,

• kształtuje postawy patriotyczne, wzmacniając poczucie tożsamości 

kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

• pomaga w rozpoznawaniu i kształtowaniu właściwych postaw moralnych,

• preferuje zdrowy styl życia, pomaga w kształtowaniu sprawności fizycznej,

• zachęca i uczy samorządności i przedsiębiorczości,

• uczy komunikowania się, zarówno poprzez stwarzanie możliwości 

wypowiadania własnych sądów, jak i poprzez kształcenie umiejętności 

słuchania innych.

Wizja absolwenta:

Szkoła dąży do tego, aby absolwent:

• był młodym człowiekiem wyposażonym w podstawową, konieczną wiedzę 

i umiejętności umożliwiające mu rozumienie i poznawanie rzeczywistości,

• potrafił kierować własnym rozwojem i podejmował bez obaw nowe 

wyzwania edukacyjne,

• umiał radzić sobie w zmieniających się warunkach, był twórczy,

• efektywnie współdziałał w zespołach, 

• posiadał umiejętność właściwego komunikowania się i budowania dobrych 

relacji interpersonalnych,

• znał swoją wartość i był tolerancyjny wobec cudzych poglądów, postaw 

i zachowań,

• radził sobie w sytuacjach stresowych,

• traktował zdrowie jako wartość w życiu, potrafił odpoczywać i relaksować 

się, doceniając rolę i walory środowiska  przyrodniczego,

• kierował się spójnym systemem wartości moralnych i etycznych.
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Powyższe cele szkoła realizuje poprzez następujące zadania:

• zapewnienie uczniom klimatu życzliwości, wysokiej jakości nauczania, 

wychowania i opieki, bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

zajęć wspierających ucznia,

• realizowanie programów profilaktycznych promujących zdrowy i bezpieczny 

styl życia,

• podejmowanie działań dotyczących bezpieczeństwa dziecka w szkole i poza 

nią,

• podejmowanie działań ekologicznych w środowisku naturalnym.

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

• szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, 

• program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 

treści  i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez 

wszystkich nauczycieli,

• programy profilaktyczne,

• programy realizowanych w szkole projektów unijnych.

 II. Analiza aktualnego stanu szkoły

Baza szkoły

Bazę Szkoły Podstawowej w Raszówce stanowią:

• sale dydaktyczne,

• pracownia komputerowa,

• stołówka szkolna,

4



• biblioteka,

• gabinet pedagoga – logopedy 

• sala gimnastyczna,

• kompleks boisk sportowych. 

Baza szkoły jest stale modernizowana i wzbogacana o nowy sprzęt i 

pomoce naukowe. Przeprowadzanych jest wiele inwestycji i prac 

remontowych.  Placówka dysponuje  salą komputerową, którą w 2005 roku 

otrzymała  z MEN w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Pracownia 

komputerowa w każdej szkole”. Klasy wyposażone są w komputery z 

dostępem do internetu, do jednej z nich zakupiono dodatkowo tablicę

interaktywną i nagłośnienie, w innej przeprowadzony został gruntowny 

remont, wyposażono ją w meble i znajdzie się w niej pracownia przyrodnicza, 

którą szkoła otrzyma  z funduszy unijnych. Dla poprawy bezpieczeństwa 

wprowadzono monitoring telewizyjny.  Szkoła dysponuje świetną bazą

sportową, na którą składa się nowoczesna sala gimnastyczna i zakupiony 

sprzęt, a także oddany niedawno do użytku kompleks boisk.

System promocji szkoły w środowisku lokalnym

Szkoła prowadzi stronę internetową www.spraszowka.edu.pl na płatnym 

serwerze. Zamieszczane są na niej ważne wydarzenia z życia szkoły wraz ze 

zdjęciami, informacje dla rodziców i uczniów. Ważne wydarzenia szkolne 

prezentowane są również w „Informatorze Gminnym” oraz na stronie 

internetowej gminy Lubin.

Promocji szkoły na zewnątrz służy organizowanie przez nią różnorodnych 

imprez środowiskowych, konkursów i zawodów sportowych, udział w unijnych 

projektach edukacyjnych, jak również zdobywanie przez uczniów sukcesów w 

konkursach na szczeblach gminnym, powiatowym, wojewódzkim i 

ogólnopolskim. Szkołę promują w środowisku lokalnym występy artystyczne 

uczniów z Teatru 30 Aktorów, koła tanecznego i muzycznego. 
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Kadra pedagogiczna

Na kadrę pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Raszówce składają się 

nauczyciele z wykształceniem  wyższym magisterskim i przygotowaniem 

pedagogicznym. Wielu z nich  ukończyło studia podyplomowe i posiada 

kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. Nauczyciele stale dokształcają 

się, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia. Bardzo dobrze 

funkcjonuje WDN, odbywają się rady szkoleniowe, których tematyka zawsze 

dostosowana jest do potrzeb szkoły, wymogów obecnego systemu oświaty 

oraz najnowszej reformy. Wśród zatrudnionych na stałe nauczycieli 9 jest 

dyplomowanych, a 7 mianowanych.  Cechuje ich duże zaangażowanie  

i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań. Wielu z nich za swoje 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymało nagrody, w tym 

nagrodę kuratora oświaty. Rzetelne wykonywanie obowiązków przez 

nauczycieli przyczynia się do wielu sukcesów ich wychowanków.

Sytuacja dydaktyczna i wychowawczo – opieku ńcza

Do Szkoły Podstawowej w Raszówce uczęszczają dzieci z  miejscowości 

Bukowna, Gorzelin, Karczowiska, Lisiec, Raszówka, Raszowa, Raszowa 

Mała,  Wiercień i Zimna Woda. Liczba uczniów na przestrzeni ostatnich lat 

jest zmienna i waha się w granicach 160 – 170.  Tendencje na najbliższe lata 

są wzrostowe. W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły zaczną uczęszczać 

dzieci sześcioletnie. 

Nauczanie odbywa się w niej w oparciu o nowoczesne metody, z użyciem 

nowo zakupionych pomocy dydaktycznych, a także komputerów i sprzętu 

prezentacyjnego. Uczniowie uzyskują dobre wyniki w klasyfikacjach rocznych. 

W sprawdzianach szóstoklasistów od kilku lat osiągają wyniki wyższe niż 

średnia gminy, a czasem wyższe niż średnia województwa. Wielu z nich jest 

laureatami konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach.

Szkoła posiada ciekawą ofertę edukacyjną, na którą składają się zajęcia 

kół zainteresowań (koło matematyczne, ekologiczne, teatralne, taneczne, 

muzyczne, plastyczne, europejskie, SKS, Ekoludek, arteterapeutyczne). 
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Część z nich realizowana jest w ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem 

projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. Zajęcia w większości 

prowadzone są w oparciu o własne programy nauczycieli. Ponadto w szkole 

odbywają się  zajęcia wyrównywania szans edukacyjnych z języka polskiego, 

matematyki i języka niemieckiego w ramach projektu unijnego „Równe szanse 

edukacyjne uczniów gminy wiejskiej Lubin”. 

Wewnętrzny system mierzenia jako ści pracy szkoły

Szkoła posiada wewnętrzny system mierzenia jakości własnej pracy. Co 

roku  przeprowadza się w klasach diagnozy wewnętrzne, a ich wyniki  są 

dokładnie analizowane. Odpowiedzialni są za nie  nauczyciele nauczania 

wczesnoszkolnego, j. polskiego, matematyki i przyrody. Celem tych diagnoz 

jest  określenie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności kluczowych . 

Podobnej analizie poddawane są wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Ich 

interpretacja służy sformułowaniu wniosków do dalszej pracy. Podnoszeniu 

poziomu  funkcjonowania placówki służą różnego rodzaju ankiety 

przeprowadzane wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W szkole działa 

ponadto zespół ewaluacyjny, który w oparciu o przyjęty plan, przy użyciu 

wybranych metod i opracowanych narzędzi  dokonuje ewaluacji jej pracy  pod 

kątem realizacji wymagań określonych w rozporządzeniu MEN. Pracę szkoły 

monitoruje na bieżąco dyrektor, który co roku składa radzie pedagogicznej 

sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

III. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obsz arach

Baza szkoły
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• pozyskanie wyposażenia do nowoczesnej pracowni przyrodniczej 

finansowanej ze środków unijnych w ramach projektu „Dolnośląska szkoła 

liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”(sprzętu 

komputerowego, tablicy interaktywnej, wizualizera, zestawu do testowania 

„Testico”, zestawów do przeprowadzania eksperymentów),

• pozyskanie mobilnej pracowni komputerowej finansowanej ze środków 

unijnych w ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych 

zmian w polskim systemie edukacji”,

• zainstalowanie bezprzewodowego internetu w salach lekcyjnych,

• zakupienie do biblioteki komputera z oprogramowaniem do 

wypożyczania książek,

• stworzenie centrum multimedialnego w szkolnej bibliotece (zakup trzech 

stanowisk komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do internetu oraz 

mebli),

• wyposażenie w telewizory sal do edukacji wczesnoszkolnej,

• zakup mebli do sal lekcyjnych,

• przystosowanie sali lekcyjnej do potrzeb oddziału przedszkolnego,

• dostosowanie toalet szkolnych do potrzeb dzieci pięcio- i sześcioletnich,

• �powi kszenie powierzchni szatni,

• urządzenie i wyposażenie świetlicy szkolnej,

• zmodernizowanie istniejącej pracowni komputerowej i zakup programu 

pakietu MS Office z wielostanowiskową licencją,

• systematyczne doposażanie sal lekcyjnych,

• zakup nowych pomocy naukowych i sprzętu prezentacyjnego (bimerów, 

wizualizerów, tablic interaktywnych), 

• zakup plansz interaktywnych i programów multimedialnych,

• zakup nowego sprzętu sportowego,
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• zakup sprzętu nagłaśniającego,

• zakup instrumentów muzycznych,

• wyposażenie szkoły w pomoce i materiały potrzebne do realizacji projektów 

unijnych („Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej gminy Lubin”, 

„Indywidualizacja procesu nauczania”, „Dolnośląska szkoła liderem 

projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”),

• bieżące remonty budynku szkoły

System promocji szkoły w środowisku lokalnym

• kontynuowanie dotychczasowego systemu promocji,

• publikowanie informacji o pracy szkoły i osiągnięciach uczniów na platformie 

edukacyjnej,

• udostępnienie pracowni przyrodniczej pozostałym szkołom w gminie 

Kadra pedagogiczna

• dalsze doskonalenie się kadry pedagogicznej w zakresie metodyki 

nauczania oraz technologii informacyjnej i multimedialnej,

• zdobywanie przez nauczycieli nowych kwalifikacji poprzez studia 

podyplomowe,

• udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia,

• uczestnictwo w różnych formach doskonalenia prowadzonych w ramach 

projektów unijnych, w których szkoła bierze udział,

• rozwijanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

• zdobywanie kolejnych szczebli awansu zawodowego

Proces dydaktyczno – wychowawczy i opieku ńczy

• realizacja założeń reformy oświaty,

• prowadzenie ewaluacji programów nauczania, podręczników, planów 

wynikowych,
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• udział w unijnych projektach rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów,

• rozwijanie umiejętności informatycznych uczniów,

• praca z uczniami na platformie edukacyjnej,

• stosowanie metod interaktywnych, eksperymentów, doświadczeń, badań 

laboratoryjnych  dla uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, a 

także podniesienia efektywności kształcenia,

• położenie większego nacisku na motywowanie uczniów do nauki,

• wspieranie  rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

• nauczanie w oparciu o tworzone indywidualne programy edukacyjno –

terapeutyczne oraz plany działań wspierających,

• doskonalenie oferty zajęć pozalekcyjnych (wprowadzenie zdw dla dzieci 

z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć szachowych, muzycznych, 

logopedycznych) , 

• indywidualna praca z uczniami uzdolnionymi z poszczególnych 

przedmiotów,

• udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych na różnych 

szczeblach,

• rozwijanie wrażliwości na sztukę poprzez udział uczniów w 

przedstawieniach teatralnych,seansach filmowych, wystawach,

• organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym,

• organizacja zajęć sportowych w czasie wakacji,

• rozwijanie u uczniów świadomości ekologicznej,

• organizowanie wyjazdów  na basen,

• wzbogacenie oferty świetlicowej,

• uatrakcyjnienie sposobu spędzania przez uczniów przerw śródlekcyjnych,

• przeprowadzanie przez uczniów akcji charytatywnych, 
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• rozwijanie samorządności uczniowskiej,

• podtrzymywanie  pozytywnej atmosfery w szkole pomiędzy wszystkimi 

podmiotami biorącymi udział w procesie dydaktyczno – wychowawczym 

(uczniami,rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły),

• rozwijanie współpracy z rodzicami, społecznością lokalną, organem 

prowadzącym, organem nadzorującym szkołę, instytucjami kulturalnymi oraz 

wspierającymi edukację

Wewnętrzny system mierzenia jako ści pracy szkoły

• monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej,

• doskonalenie stosowanych narzędzi diagnostycznych i tworzenie nowych, 

• prowadzenie pomiaru dydaktycznego w oparciu o wypracowane narzędzia,

• doskonalenie sposobu analizowania wyników diagnoz, próbnych i 

właściwych sprawdzianów szóstoklasistów,

• kontynuowanie udziału w ogólnopolskim projekcie „Lepsza Szkoła” z j. 

polskiego i matematyki celem bieżącego monitorowania osiągnięć uczniów z 

tych przedmiotów i porównywania ich z osiągnięciami innych uczestników 

programu,

• prowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły w odniesieniu do 

wymagań ministerialnych

IV. Podsumowanie

W roku szkolnym 2010/2011 koncepcja pracy szkoły poddana została   

ewaluacji wewnętrznej, a następnie zmodyfikowana.  Realizowana będzie w 

ciągu kolejnych  lat. W zgodzie z nią pozostaną inne opracowywane w szkole  

plany. 

11


