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PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. STEFANA CZARNIECKIEGO
W CZARNEJ
NA LATA 2015 - 2020
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Rozdział I

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 2015, poz. 1214 )

Rozdział II

Obszary pracy szkoły
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej szkoły.
2. Procesy zachodzące w szkole.
3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie
współpracy z rodzicami.
4. Zarządzanie szkołą.

Rozdział III

Misja i Wizja szkoły
Misja szkoły:

„Spoglądać w górę
sięgać w górę
poza granice widzialnego światła …
i wznosić się wyżej …
zawsze wyżej …”
L. Pasteur

Jesteśmy szkołą, która:
- przekazuje i upowszechnia uniwersalne wartości humanistyczne;
- wyposaża ucznia w rzetelną wiedzę;
- pomaga rozbudzać zainteresowania uczniów i rozwijać ich talenty podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
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- zapewnia uczniom i rodzicom współdecydowanie we wszystkich sferach działań szkoły;
- zapoznaje z dziedzictwem kulturowym własnego regionu, Polski, Europy;
- uświadamia, że człowiek kształci się i rozwija przez całe życie, dzięki czemu może
„wznosić się wyżej … zawsze wyżej …”

Nasza szkoła funkcjonuje po to, aby uczniowie:
 Byli przygotowani do wejścia na kolejne stopnie edukacji,
 Umieli samodzielnie działać i myśleć,
 Umieli poszukiwać informacji z różnych źródeł,
 Rozwijali własne zainteresowania,
 Skutecznie porozumiewali się w różnych sytuacjach,

Nasza szkoła funkcjonuje po to, aby rodzice naszych uczniów:
 Byli zadowoleni z naszej pracy i współprzewodzili z nami,
 Otrzymywali pełną informację o rozwoju dzieci,
 Otrzymywali fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

Działamy również po to, aby nasza szkoła:
 Cieszyła się renomą w środowisku,
 Cieszyła się zainteresowaniem naszych klientów,
 Była bezpieczna i przyjazna

Działamy również po to, aby nasza kadra:
 Była zadowolona i usatysfakcjonowana efektami własnej pracy,
 Miała możliwość doskonalenia się i rozwoju zawodowego,
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Misję realizujemy poprzez:
 Stałe doskonalenie kadry pedagogicznej,
 Właściwy dobór programów nauczania,
 Program Wychowawczy i Program Profilaktyki
 Klarowny wewnątrzszkolny system oceniania.

Wizja szkoły:
- Nauczyciele, uczniowie i rodzicie tworzą społeczność szkolną opartą na wzajemnym
poszanowaniu i życzliwości;
- Panuje klimat zaufania, który sprawia, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, mogą też
zawsze oczekiwać pomocy ze strony pedagogów i rówieśników
- Nauczyciele przygotowują swych uczniów do twórczego rozwiązywania problemów,
rozwijają ich umiejętności, zainteresowania i talenty, wdrażają do permanentnego uczenia się;
- Wychowankowie naszej szkoły mają poczucie przynależności do własnego regionu, znają
tradycję kulturę małej i wielkiej ojczyzny, są świadomi, że stają się współtwórcami otaczającej
ich rzeczywistości
- Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie zapewniające wysoki poziom
prowadzonych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
- Nauczycielom stworzone zostały warunki do dalszego podnoszenia kwalifikacji i rozwijania
się na polu zawodowym.
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Rozdział IV

Informacje o szkole
Nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa im . Stefana Czarnieckiego w Czarnej
Ilość oddziałów: 6
Ilość uczniów: 99
Oddziały przedszkolne: 2
Ilość dzieci: 37 z tej liczby 15 dzieci 5 letnich korzysta z prawa rocznego przygotowania
przedszkolnego

Liczba nauczycieli: 15

Stopnie awansu nauczycieli:
− dyplomowanych: 13 nauczycieli
− mianowanych: 3 nauczycieli

Baza lokalowa:
Baza lokalowa usytuowana jest w dwukondygnacyjnym budynku rozbudowywanym
wieloetapowo . Ostatnia modernizacja nastąpiła w 2001r. Wtedy uzyskaliśmy nowoczesną,
pełnowymiarową salę gimnastyczną i warunki lokalowe na miarę XXI wieku, służące
jakościowej realizacji celów i zadań szkoły.
W 2008 roku do zasobów bazowych szkoły dołączono nowoczesne i wielofunkcyjne bisko
sportowe, a od 2014 roku jesteśmy dumni, że najmłodsze dzieci znalazły opiekę
w wychowaniu przedszkolnym w wyremontowanych pomieszczeniach, w wyśnionych
i wymarzonych warunkach, z dostępem do urządzeń placu zabaw.
Sale lekcyjne, nowoczesna pracownia komputerowa z szerokopasmowym dostępem
do INTERNETU i WiFi oraz biblioteka, świetlica, pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
wielofunkcyjne boisko, stołówka, gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej, bardzo
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dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno – komunikacyjne ,
stanowią o możliwości jakościowego i aktywizującego prowadzenia procesu edukacyjnego,
wychowawczego, opiekuńczego oraz budowania oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami .
W szkole znajduje się:
- 9 sal lekcyjnych,
- 1 pracownia informatyczna na 10 stanowisk,
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- sala gimnastyczna 288 m ,
- wielofunkcyjne boisko sportowe,
- biblioteka,
- świetlica szkolna,
- gabinet dyrektora szkoły i sekretariat,
- stołówka szkolna,
- gabinet i magazyn nauczycieli wychowania fizycznego,
- szatnie,
- łazienki,
Teren wokół szkoły jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły.

Rozdział V

Analiza aktualnej sytuacji szkoły
MOCNE STRONY SZKOŁY
1. Wysoko wykwalifikowana kadra
pedagogiczna;
2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów
są adekwatne do ich możliwości
3. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
spełniająca oczekiwania uczniów i rodziców
4. Indywidualizacja procesu nauczania
5. Zajęcia logopedyczne dla uczniów
z wadami wymowy
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów
z dysfunkcjami
7. Program wychowawczy i profilaktyki
dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów i oczekiwań środowiska
8. Spójne zasady oceniania

SŁABE STRONY SZKOŁY
1. Brak stanowiska pedagoga szkolnego
2. Średnie i niżej średnie wyniki uczniów
osiągane na sprawdzianie przeprowadzanym
w ostatnim roku nauki w szkole
3. Słaba motywacja uczniów i rodziców
do osiągania wyższych wyników nauczania
4. Niewystarczająca ilość godzin
do realizacji zadań biblioteki i świetlicy
szkolnej
5. Brak centrum multimedialnego
w bibliotece szkolnej
6. Niewystarczająca ilość stanowisk
komputerowych w pracowni informatycznej
umożliwiająca każdemu uczniowi dostęp
do komputera
7. Brak sprzętu multimedialnego w salach
lekcyjnych
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9. Badanie osiągnięć edukacyjnych
uczniów, wyciąganie wniosków i ich
realizacja w pracy dydaktycznej
10. Prowadzenie wstępnej diagnozy
i wykorzystywanie jej do planowania pracy
11. Prowadzenie wewnętrznej ewaluacji
szkoły, wyciąganie wniosków do
planowania na rzecz poprawy jakości
funkcjonowania szkoły
12. Bogaty kalendarz i wysoki poziom
imprez i uroczystości szkolnych
13. Liczne sukcesy sportowe na szczeblu
wojewódzkim w ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
14. Sukcesy w konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty
15. Sukcesy w konkursach recytatorskich,
plastycznych i innych interdyscyplinarnych
16. Szeroko zakrojone działania ekologiczne
potwierdzone nagrodami i wyróżnieniami
17. Pozytywny wizerunek szkoły
w środowisku lokalnym
18. Pozyskiwanie środków z Funduszy
Europejskich na projekty szkolne
19. Estetyczne, zadbane pomieszczenia
lekcyjne i korytarze szkolne
20. Dobrze wyposażona stołówka szkolna
21. Nowocześnie i przyjaźnie urządzone
pomieszczenie świetlicy szkolnej
22. Sprawne i terminowo realizowane
rządowe programy dożywiania uczniów,
stypendium szkolne i wyprawka szkolna

8. Brak monitoringu wizyjnego w celu
prawidłowego zabezpieczenia majątku
szkoły przed umyślnym zniszczeniem
9. Brak wydzielenia pomieszczenia
na gabinet dyrektora i sekretariat szkoły
10. Brak gabinetu do prowadzenia zajęć
specjalistycznych, terapeutycznych
11. Brak środków finansowych koniecznych
do wykonania remontów starej części
budynku szkoły w zakresie
termomodernizacji, wymiany podłóg i dachu
12. Brak personelu pomocniczego
(kierownik gospodarczy, woźna oddziałowa
w oddziale przedszkolnym w grupie 3 i 4
latków)

SZANSE
1. Władze gminy rozumieją rolę edukacji
i wspierają jej rozwój
2. Poprawa bezpieczeństwa uczniów
dojeżdżających do szkoły i korzystających
z zajęć opieki świetlicowej poprzez
zwiększenie godzin
3. Poprawa bezpieczeństwa uczniów
dojeżdżających i dochodzących do szkoły
poprzez budowę chodnika, barierek
oddzielających od pasa jezdni i wyznaczenie
przejścia dla pieszych oraz należyte
oznakowanie
4. Złożenie wniosku o udział w rządowym
programie Książki naszych marzeń

ZAGROŻENIA
1. Zbyt niska subwencja oświatowa
i zmniejszanie planowanych środków
finansowych przez organ prowadzący
na realizację zadań
2. Niż demograficzny i zmniejszająca się
liczba uczniów i oddziałów w szkole
3. Brak etatów dla wszystkich nauczycieli
i stabilizacji zawodowej doświadczonej
i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
4. Wzrost bezrobocia i ubożenie
społeczeństwa w gminie
5. Wzrost cen podręczników szkolnych
6. Zwiększająca się liczba rodzin
niepełnych, niewydolnych wychowawczo
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5. Doposażenie pracowni komputerowej w
komputery w liczbie wystarczającej dostęp
ucznia do komputera indywidualnie
6. Zdobywanie przez nauczycieli
dodatkowych kwalifikacji i rozwój
kompetencji zawodowych zgodnie
z potrzebami ucznia i kadrowymi szkoły
7. Rozwój zawodowy nauczycieli związany
z uzyskiwaniem wyższych stopni awansu
zawodowego
8. Pozyskanie godzin na realizację pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom
9. Realizacja godzin z art.42 ustawy Karta
Nauczyciela uwzględniające potrzeby
i zainteresowania uczniów
10. Realizacja projektu termomodernizacji
budynku szkolnego

i patologicznych
7. Zmniejszająca się liczba godzin do
dyspozycji dyrektora szkoły w klasach
realizujących nową podstawę programową

Rozdział VI

Zakładany model absolwenta szkoły
Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej, na miarę swojego wieku, jest:
1. Odpowiedzialny, pracowity, posiada też dużą wiedzę. Oznacza to, że:
 Zna swoje obowiązki, wypełnia je,
 Umie korzystać ze swoich praw,
 Szanuje własne i społeczne mienie,
 Potrafi przedstawić swoje poglądy, szanuje zdanie innych,
 Dba o estetykę wyglądu oraz higienę osobistą,
 Rozumie potrzebę zdrowego trybu życia,
 Posiada rozległą wiedzę o otaczającym go świecie,
 Czuje się spadkobiercą historii, tradycji, kultury wielkiej i małej ojczyzny.
2. Aktywny, ambitny, rzetelny, co oznacza, że:
 Chętnie bierze udział w różnego rodzaju działaniach podejmowanych na terenie
klasy i szkoły,
 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności, talentów
i zainteresowań,
 Sumiennie wywiązuje się z powierzonych prac oraz samodzielnie podejmowanych
zadań.
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3. Uczciwy, koleżeński, co oznacza, że:
 Cechuje go odwaga cywilna, umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i jest
gotów ponieść konsekwencje takiego zachowania,
 Jest zawsze szczery i prawdomówny wobec kolegów i pedagogów,
 Zawsze chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i innych sprawach
życiowych.
4. Kulturalny, wrażliwy, tolerancyjny, co oznacza, że:
 Uczeń jest zawsze taktowny i życzliwy wobec otoczenia,
 Umie odróżnić dobro od zła, jest wrażliwy na krzywdę innego człowieka; potrafi
dostrzec piękno przyrody i docenić dzieła artystyczne,
 Swoją postawą wyraża szacunek wobec ludzi innych ras, wyznań, przekonań.
5. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:
 Dostrzega własne i innych niewłaściwe zachowanie, umie odnieść je do systemu
etycznego opartego na wartościach humanistycznych,
 Z dystansem podchodzi do informacji ze środków masowego przekazu, odróżnia
fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

Rozdział VII

Główne zadania szkoły
1. Nauczać, wychowywać i opiekować się
2. Kształtować obywatelską i patriotyczną postawę
3. Inspirować do podejmowania wysiłku poznawczego i intelektualnego
4. Rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące
5. Motywować do różnych twórczych inicjatyw
6. Kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie
obowiązki
7. Uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań
8. Rozwijać więzi interpersonalne szczególnie umiejętność pracy w zespole
9. Wpajać zasady tolerancji, poszanowania odmienności
10. Kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
11. Wskazywać interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu
rozwojowi i rozładowujące napięcia emocjonalne
12. Umacniać wiarę we własne siły, motywować do nauki i zdobywania umiejętności,
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by w przyszłości osiągnąć sukces w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi
predyspozycjami
13. Dbać o wysoki poziom edukacji, by sukcesywnie podnosić wyniki sprawdzianu
odbywającego się w ostatnim roku nauki w szkole
14. Dbać o bezpieczeństwo uczniów i wpajać dbałość o zdrowie właśnie i innych,
propagować zdrowy, aktywny styl życia
15. Stosować indywidualizację nauczania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
16. Kształtować poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, uczyć
racjonalnego korzystania z zasobów przyrody

Rozdział VIII

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w obszarach
Wymaganie
Analizuje się wyniki sprawdzianu

Uczniowie nabywają wiadomości
i umiejętności określone w podstawie
programowej

Działania podejmowane przez szkołę
- do analizy wyników sprawdzianu
wykorzystuje się różnorodne metody analizy
wyników
- z analizy wyciąga się wnioski, które
uwzględnia się w planowaniu pracy
- wdrażane w szkole wnioski z analizy
wyników sprawdzianu przyczyniają się
do wzrostu efektów kształcenia
- w szkole formułuje się i wdraża wnioski
z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są
możliwości uzyskiwania przez uczniów
lepszych wyników w nauce
- motywuje się uczniów do nauki
- wskazuje się metody i sposoby uczenia się
- w szkole monitoruje się nabywanie
wiadomości i umiejętności
- oceną wskazuje się uczniowi co opanował
a nad czym musi jeszcze pracować
- organizuje się próbne sprawdziany klas
szóstych, analizuje się wyniki, wyciąga
wnioski i wykorzystuje do planowania pracy
- Bada się stopień opanowania umiejętności
uczniów, analizuje wyniki i wdraża wnioski
- wdrożone wnioski przyczyniają się do
poprawy wyników w nauce
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Uczniowie są aktywni

Respektowane są normy społeczne

- uczniowie są samodzielni w podejmowaniu
różnorodnych aktywności na rzecz własnego
rozwoju i rozwoju szkoły
- rozwija się samorządność uczniów poprzez
działalność w Samorządzie Uczniowskim
- Prowadzone są badania oczekiwań uczniów
wobec szkoły
- rozwijane są działania zainicjowane przez
uczniów
- uczniowie są aktywizowani i motywowani
do udziału w konkursach przedmiotowych,
szkolnych i pozaszkolnych poprzez
indywidualizację procesu nauczania i zajęcia
pozalekcyjne rozwijające zdolności
i predyspozycje uczniów
- wszyscy uczniowie są zachęcani
i motywowani do udziału w szkolnych
apelach i uroczystościach, by wzmocnić ich
wiarę we własne siły i umiejętności
- uczniowie prezentują właściwe zachowanie
- w szkole analizuje się podejmowane
działania wychowawcze mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań , ocenia się ich
skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb
- monitoruje się realizację programu
wychowawczego i profilaktyki szkoły,
wyciąga się wnioski do planowania pracy
- klasowe programy wychowawcze są spójne
z programem wychowawczym szkoły
- organizuje się działania promujące właściwe
zachowania np. przeciwdziałanie agresji,
właściwego odżywiania, bezpieczeństwa,
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, asertywnego zachowania
- przeprowadzane są konkursy wiedzy
o uzależnieniach, turniej wiedzy pożarniczej
- stosuje się statutowe nagrody i kary
za zachowanie godne naśladowania
i niewłaściwe zachowania
- na bieżąco informuje się rodziców
o problemach wychowawczych i podejmuje
się wspólne, spójne działanie
- dba się o bezpieczeństwo psychiczne
i fizyczne uczniów
- nauczyciele, wychowawcy współpracują
ze sobą i dyrektorem szkoły w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych
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- nauczyciele doskonalą się w zakresie
udzielania pomocy uczniom sprawiającym
problemy wychowawcze

Działania szkoły

Wymaganie
Szkoła realizuje koncepcję pracy
ukierunkowaną na rozwój uczniów

Uczniowie nabywają wiadomości i
umiejętności w sposób sprzyjający uczeniu
się.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w
sposób sprzyjający uczeniu się.

- szkoła posiada koncepcję pracy
- koncepcja pracy szkoły jest analizowana
i modyfikowana w razie potrzeb
- jako załącznik do koncepcji tworzy się
plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
na dany rok szkolny
- koncepcja pracy szkoły jest znana
i akceptowana przez uczniów i rodziców
- oferta edukacyjna jest modyfikowana,
wzbogacana i umożliwia rozwój
zainteresowań uczniów
- nauczyciele wybierają programy nauczania
pozwalające na realizację podstawy
programowej i dostosowane do możliwości
uczniów
- monitoruje się realizację podstawy
programowej
- bada się kompetencje uczniów, analizuje
wyniki i wyciąga wnioski
- organizuje się próbne sprawdziany
dla uczniów klasy VI
- stwarza się warunki umożliwiające
realizację podstawy programowej
- bada się oczekiwania uczniów i rodziców
wobec szkoły
- planuje się procesy edukacyjne
z uwzględnieniem wniosków rodziców
i uczniów
- w tworzeniu arkusza organizacyjnego
szkoły uwzględnia się wykształcenie
i predyspozycje nauczycieli oraz wszystkie
aspekty pracy szkoły
- procesy edukacyjne przebiegające
w szkole są monitorowane i doskonalone
- wnioski z monitorowania procesów
edukacyjnych są wykorzystane
w planowaniu tych procesów
- nauczyciele stosują różne sposoby
wspierania i motywowania uczniów
w procesie uczenia się
- informacja o postępach w nauce otrzymana
w wyniku oceniania uczniów pomaga
im uczyć się i planować swój indywidualny
proces uczenia się
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Nauczyciele współpracują w planowaniu
i realizowaniu procesów edukacyjnych

Kształtowane są postawy i respektowane są
normy społeczne

Szkoła wspomaga rozwój uczniów z
uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

- w szkole analizuje się wyniki
monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża
się wnioski z tych analiz
- nauczyciele wspomagają siebie nawzajem
w organizowaniu i realizacji procesów
edukacyjnych
- nauczyciele pracują w zespołach
zadaniowych stałych i doraźnych w celu
diagnozowania, analizowania pracy szkoły
i wniosków do pracy
- wprowadzanie zmian dotyczących
przebiegu procesów edukacyjnych następuje
w wyniku wspólnych ustaleń między
nauczycielami
- nauczyciele doskonalą się i podnoszą
swoje kwalifikacje
- organizuje się warsztatowe szkolenia Rady
Pedagogicznej
- działania wychowawcze podejmowane
w szkole są planowane i modyfikowane
zgodnie z potrzebami uczniów oraz im
udziałem
- działania wychowawcze są spójne
z programem wychowawczym i statutem
szkoły
- działania wychowawcze podejmowane
w szkole są monitorowane, analizowane
i wdrażane są wnioski z tych analiz
- w szkole prowadzone są działania
zwiększające szanse edukacyjne uczniów,
uwzględniające indywidualizację procesu
edukacji
- organizuje się zajęcia pozalekcyjne
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami
uczniów
- Realizuje się projekty edukacyjne mające
na celu wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów w ramach środków
Unii Europejskiej
- w ramach godzin z art.42 KN organizuję
się zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów, w tym koła przedmiotowe i zajęcia
sportowe oraz wspierające ucznia
potrzebującego pomocy w tym zajęcia
logopedyczne, zajęcia korekcyjnokompensacyjne i dydaktyczno –
wyrównawcze
- organizuje się wycieczki edukacyjne,
zajęcia w terenie
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- uczniowie z dysfunkcjami objęci są
pomocą psychologiczno- pedagogiczną
- rozwija się indywidualne umiejętności
i predyspozycje uczniów

Działania szkoły

Wymaganie
Wykorzystywane są zasoby środowiska
na rzecz wzajemnego rozwoju

Promowana jest wartość edukacji

Rodzice są partnerami szkoły

- w działaniach szkoły są uwzględniane
możliwości i potrzeby środowiska
- współpraca szkoły z instytucjami
i organizacjami działającymi w środowisku:
Policją, GOPS, Gminną Komisją
Rozwiązywania problemów alkoholowych,
MOK w Pionkach, OSP w Czarnej, Parafią
św. Idziego w Suchej, Stowarzyszeniem
na rzecz rozwoju gminy „Leśne uroczysko”,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Pionkach, wpływa korzystnie na rozwój
edukacyjny uczniów
- szkoła wspiera rodziców uczniów,
którzy nie radzą sobie z problemami:
edukacyjnymi, wychowawczymi,
finansowymi i innymi według potrzeb
- szkoła promuje w środowisku potrzebę
uczenia się
- szkoła jest pozytywnie postrzegana
w środowisku dzięki efektywnej współpracy
z rodzicami i partnerami szkoły
- promuje się osiągnięcia uczniów w szkole
oraz na stronie internetowej szkoły
- organizuje się imprezy i uroczystości
szkolne, na które zaprasza się rodziców
i partnerów szkoły
- sukcesy szkoły i uczniów są eksponowane
na tablicach informacyjnych na korytarzu
szkolnym
- rodzice współdecydują w sprawach szkoły
i uczestniczą w podejmowanych działaniach
- w szkole działa Rada Rodziców zgodnie
ze swoim regulaminem
- opracowuje się harmonogram spotkań
z rodzicami
- rodzice są na bieżąco informowaniu
o postępach w nauce i zachowaniu uczniów
- rodzice uczestniczą w życiu szkoły
poprzez udział w wycieczkach, ogniskach,
zabawach pełniąc rolę opiekunów
i współorganizatorów
- rodzice są zapraszani na uroczystości
szkolne i klasowe
- rozwija się współprace z rodzicami
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w ramach propagowania zdrowego stylu
życia w zgodzie z naturą i aktywnego
spędzania czasu wolnego
- organizuję się padagogizację rodziców

Działania szkoły

Wymaganie
Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór
pedagogiczny

- nauczyciele wspólnie planują działania
podejmowane w szkole, rozwiązują
problemy i doskonalą metody i formy
współpracy
- w szkole powołuje się liderów,
koordynatorów zespołu uwzględniając
indywidualne predyspozycje nauczycieli
- nauczyciele pracują w zespołach
zadaniowych stałych i doraźnych a wyniki
swojej pracy prezentują na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej
- nauczyciele biorą udział w szkoleniach
i warsztatach organizowanych przez szkoły
- nauczyciele biorący udział w szkoleniach
dzielą się swoją wiedza i umiejętnościami
z innymi, szczególnie młodymi
nauczycielami
- nauczyciele wspólnie planują procesy
edukacyjne w szkole
- podnosi się efektywność pracy poprzez
doskonalenie działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły
we współpracy z nauczycielami, organem
prowadzącym i innymi podmiotami
działającymi na rzecz oświaty
- w planowaniu uwzględnia się priorytety
Ministra i Kuratora Oświaty
- ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona
z udziałem zespołu nauczycieli
- zespół przedstawia raport
z przeprowadzonej ewaluacji
- wyciąga się wnioski z ewaluacji pracy
szkoły i wykorzystuje do planowania pracy
- wnioski wynikające z wewnętrznego
nadzoru pedagogicznego służą
do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu
szkoły i są wykorzystywane do jej rozwoju
- zachęca się nauczycieli do doskonalenia
zawodowego, zdobywania nowych
kwalifikacji według potrzeb szkoły
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Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe
i wyposażenie

i własnego rozwoju
- przestrzega się przepisów prawa
oświatowego
- monitoruje się przestrzeganie prawa
- wdraża się wszystkie rozporządzenia
dotyczące pracy szkoły
- podejmowane są skuteczne działania
wzbogacające warunki lokalowe
i wyposażenie szkoły w celu poprawy
warunków realizacji przyjętych w szkole
programów nauczania i poszerzania oferty
zajęć
- dba się o funkcjonalność pomieszczeń
szkolnych, estetyczny wygląd sprzyjający
uczeniu się
- wyposaża się warsztat pracy nauczyciela
zgodnie z zapisami w ustawie KN i w miarę
możliwości finansowych szkoły
- pozyskuje się środki z różnych źródeł
na poprawę warunków lokalowych
i wyposażenia szkoły
- stosuje się zalecenia pokontrolne instytucji
uprawnionych do kontroli szkoły
- systematycznie wyposaża się szkołę
w pomoce dydaktyczne
- wymienia się sprzęt i wyposażenie w miarę
potrzeb i możliwości finansowych szkoły
- dba się o bezpieczne warunki nauki
i opieki nad uczniami

Rozdział IX

Wnioski końcowe
1. Szkoła jest pozytywnie postrzegana przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę
oraz przez środowisko lokalne, dlatego należy tak pracować by utrzymać ten wizerunek
2. Utrzymać mocne strony a niektóre nawet rozwijać i doskonalić w miarę potrzeb
i możliwości szkoły
3. Dążyć do minimalizowania a nawet wyeliminowania słabych stron szkoły
4. Dobrze wykorzystać szanse szkoły
5. Przeciwdziałać zagrożeniom a przynajmniej je łagodzić
6. Ideałem byłoby zamienić słabe strony na mocne, a zagrożenia na szanse
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Rekomendacje:
1. Poszerzyć opiekę psychologiczno- pedagogiczną w szkole
2. Kontynuować współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
3. Stosować indywidualizację nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych
z dużym potencjałem edukacyjnym
4. Stosować różne formy motywowania uczniów do nauki i podejmowania trudniejszych
zadań
5. Wskazywać uczniom różne sposoby przyswajania wiedzy
6. Pracować nad podniesieniem efektów kształcenia, analizując osiągnięcia uczniów
i wdrażając wnioski z analizy
7. Dobrze wykorzystać godziny dla uczniów z art.42 KN
8. Pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł na zakup pomocy dydaktycznych,
wyposażenie sal
9. Organizować doskonalenie nauczycieli tak by zdobywali kwalifikacje i podnosili swoje
kompetencje pedagogiczne zgodnie z potrzebami
10. Organizować pomoc socjalną dla uczniów potrzebujących wsparcia materialnego
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
11. Wspomagać rodziny niewydolne wychowawczo i patologiczne ściśle współpracując
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Koncepcję Pracy Szkoły zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej PSP w Czarnej
NR 3/2015/2016 z dnia15.09.2015r.

Dyrektor Szkoły – Agata Kwaśnik
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