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1. 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa o systemie Oświaty z 7 września 1991 roku  (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168,poz.1324) 

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

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  2009 r. Nr 4, poz. 17) 

4. Statut Zespołu Szkół w Krzemienicy 
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2. 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

Historia szkoły 

     Początki szkolnictwa w Krzemienicy sięgają II połowy XIX wieku, a więc okresu, gdy 

państwo polskie pozbawione było niepodległości, znajdując się pod zaborem austriackim.  

     W 1842 roku w Krzemienicy istniała szkółka parafialna, której liczebność wynosiła od 14 

do 39 uczniów. W 1888 roku założono jednoklasową szkołę ludową, a rok później naukę 

przeniesiono do murowanego budynku obok kościoła z jedną salą szkolną i mieszkaniem dla 

nauczyciela. Nauka w ówczesnych czasach ograniczyła się przede wszystkim do opanowania 

czytania, pisania, rachunków i religii. Obowiązek szkolny trwał sześć lat: od 6 do 12 roku 

życia. W 1900 roku była to już dwuklasowa szkoła z czterema oddziałami.  

Dwanaście lat później oddano do użytku dobudowany do starego, parterowego budynku 

szkolnego, budynek piętrowy z czterema dużymi salami i kancelarią. Była to już ludowa 

szkoła czteroklasowa, którą w 1925 roku przekształcono na pięcioklasową,  

z planem na siódmą klasę w przyszłości. W 1938 roku szkoła została przemianowana  

na Publiczną Szkołę Powszechną.  

     Po wybuchu II wojny światowej w szkole rozpoczęto tajne, indywidualne nauczanie  

z zakresu szkoły średniej oraz siódmej klasy szkoły podstawowej, gdyż okupanci nakazali 

zredukować poziom nauki do sześciu klas. Po wyzwoleniu wznowiono naukę  

w krzemienieckiej szkole, ponieważ systematycznie przybywało w niej uczniów, w roku 1976 

rozpoczęto budowę nowego budynku,  w którym 1 września 1981 roku  uczniowie rozpoczęli 

naukę. 16 października 1985 roku  szkole nadano imię  Marii Konopnickiej.  

     W 1999 roku na mocy stosownych dokumentów zostało powołane do życia Publiczne 

Gimnazjum imienia Świętego Wojciecha. Przez kolejne lata w jednym budynku 

funkcjonowały dwie odrębne placówki: szkoła podstawowa i gimnazjum. W 2007 roku 

Uchwałą Rady Gminy połączono obydwie placówki powołując Zespół Szkół, a w 2012 roku 

w skład Zespołu Szkół włączono Publiczne Przedszkole.  

     Szkoła od wielu lat nieodłącznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz z różnymi 

instytucjami i partnerami. Otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”, w 2016 roku Certyfikat 

„Wiarygodna szkoła” Placówka bierze udział w wielu programach i akcjach takich jak: "Mały 

Mistrz", "Narty dzieciom", "Lepsza szkoła", "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole", 

"Trzymaj formę". Szkoła brała udział w wielu projektach współfinansowanych z funduszy 

unijnych m.in. "Równy start przedszkolaka", "Indywidualizacja procesu nauczania". 

Dumą naszej szkoły jest Pomnik przyrody – szacowany na 370 lat dąb znajdujący się na jej 

terenie, który zachwyca nie tylko mieszkańców, ale również wielu przyjezdnych. Można by 

rzec, że jest on symbolem trwałości naszej wieloletniej kultury i tradycji, które pielęgnujemy 

z dziada pradziada.  

 

 



5 
 

3. 

 

BAZA 

 

     Zespół Szkół w Krzemienicy usytuowany jest  w centrum wsi, na wzniesieniu w otoczeniu 

zieleni. Budynek jest duży, dwupiętrowy, a przestronne podwórze, wewnętrzna sala zabaw  

i zewnętrzny plac zabaw sprzyja miłemu spędzaniu wolnego czasu. Od 1 września 2016 roku 

uczniowie mają do dyspozycji nowe wielofunkcyjne boisko sportowe. Przedszkole posiada  

2 przestronne sale dla 3 i 4-latków, oraz 3 sale dla 4,5 i 6-latków. Wszystkie wyposażone są  

w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia sanitarne dla dzieci. Ogród 

przedszkolny jest przygotowany do zabaw i zajęć ruchowych. Obok sal dla 5,6-latków 

znajduje się wewnętrzny plac zabaw dla dzieci. Placówka jest czynna od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Ramowy rozkład dnia  ułożony jest zgodnie  

z zaleceniami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole 

prowadzi nieodpłatną działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w zakresie 

realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od godz. 7.30 do godz. 

12.30. Pozostały czas przebywania dzieci w przedszkolu jest odpłatny, a wysokość opłaty 

regulują odrębne przepisy. 

     Rekrutacja dzieci do przedszkola dokonywana jest w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności i zasadach określonych przez organ prowadzący. 

     Nasi starsi wychowankowie czyli uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej oraz I-III 

gimnazjum korzystają z:      

 16 sal lekcyjnych z 14 rzutnikami zamontowanymi na stałe (dodatkowo 1 rzutnik  

jest przenośny) oraz z 3 tablicami interaktywnymi 

 pracowni informatyki z 12 zestawami komputerowymi z dostępem do Internetu 

 2 sal gimnastycznych z zapleczem sportowym i siłownią,   

 biblioteki wyposażoną w 4 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu 

 stołówki  

 świetlicy szkolnej 

 gabinetu pedagoga szkolnego 

 gabinetu higienistki 

 izby tradycji 

 izby patronów 

 studia muzycznego 

 2 szatni z szafkami dla każdego ucznia 

 sklepiku szkolny 

Baza dydaktyczna stanowi podstawę do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych oraz stwarza optymalne warunki do nauki i pracy, a monitoring daje poczucie 

bezpieczeństwa 

     Priorytetem naszej działalności jest zdrowie, bezpieczeństwo, akceptacja 

i poszanowanie praw naszych wychowanków oraz wszechstronny rozwój dziecka 

ukierunkowany na rozwój twórczej aktywności. Uczestniczymy w licznych  programach 

związanych z profilaktyką zdrowotną i bezpieczeństwa. 
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     Zapewniamy dzieciom wszechstronny i bezpieczny  rozwój. Każde dziecko traktowane 

jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci i młodzież chętnie uczęszczają do 

naszej szkoły i są dobrze przygotowane do kolejnych etapów kształcenia. 
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4.  

Uczniowie 

      W roku szkolnym 2016/2017 do Zespołu Szkół w Krzemienicy uczęszcza 367 

podopiecznych. Opieką przedszkolną otoczonych jest 109, w szkole podstawowej uczy się 

182 uczniów, a w gimnazjum 78. Uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia lekcyjne  

i pozalekcyjne, gdzie nie tylko zdobywają wiedzę podczas obowiązkowych lekcji, ale chętnie 

biorą udział w pozalekcyjnych zajęć, licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Często 

korzystają po lekcjach z sal gimnastycznych i szkolnego boiska.  
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5. 

Kadra 

 

      W Zespole Szkół jest zatrudnionych 35 nauczycieli i 15 pracowników obsługi  

i administracji. Nasi nauczyciele to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni profesjonaliści, 

którzy zachęcają i motywują do nauki. Większość z nich posiada stopień nauczyciela 

dyplomowanego, a wielu kwalifikacje do nauczanie co najmniej dwóch przedmiotów. 

Pedagodzy dbają o doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo  

w różnorakich szkoleniach, warsztatach czy podejmując dokształcanie na studiach 

podyplomowych. Są życzliwie nastawieni do uczniów, emocjonalnie angażują się w swoją 

pracę, a dobro dziecka jest dla nich najważniejsze. Na lekcjach stosują różnorodne formy 

pracy z uczniem zawsze dostosowując je indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych. Motywują i zachęcają do pracy, rozwijają talenty i zainteresowania. 

Potrafią poświęcać swój wolny czas na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, organizując  

koła przedmiotowe, konkursy i zabawy, wyjazdy krajoznawcze czy rekreacyjne do kina, 

teatru i na basen. 

     Kadra pedagogiczna podzielona jest na dwie Rady Pedagogiczne (przedszkola i szkoły),  

w związku z tym koncepcja pracy szkoły jest podzielona na dwie część: przedszkole i szkoła 
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P R Z E D S Z K O L E 

 

 

6. 

ATUTY PRZEDSZKOLA 

  Przedszkole nasze jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do 

podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.  

 Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz 

uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska i współpracuje  

z rodzicami.  

 Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu 

wszechstronny rozwój osobowości ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju artystycznego.  

 Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana  

i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania  

i nauczania.  

 Dzieci korzystają z różnorodnych, dobrze dobranych pomocy dydaktycznych, rozwijają 

swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. 
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7. 

MISJA PRZEDSZKOLA 

Nasza misja:  

W naszym przedszkolu dziecko:  

 Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju  

 Rozwija aktywność twórczą  

 Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką  

 Obcuje ze sztuką  

 Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy  

Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane  

  z  rzeczywistości  

 Poznaje swoje prawa i obowiązki  

 Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

Przedszkole nasze zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów  

i zdolności, uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspokaja 
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naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odniesienia 

sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.  

 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci  

i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego 

działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.  

● Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki 

bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę  

o otaczającym świecie.  

 Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają 

podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym 

przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera  

w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.  

 Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność 

atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze 

przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają 

wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.  

 Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. 

Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami,  

a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współpracują  

ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.  

 Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale 

wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. 

Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca  

do zabawy.  

 Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. 

Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - 

wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników  

i bazę lokalową a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane  

w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy. 

 

 

9. 

NASZ WYCHOWANEK – ABSOLWENT JEST: 

 Twórczy i aktywny w działaniu,  
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 Ciekawy świata,  

 Wykazu je postawę badawczą,  

 Umie podejmować nowe zadania i doprowadzać je do końca,  

 Radosny, otwarty na innych, 

  Rozwija swoje talenty,  

 Przygotowany do odbioru i przeżywania sztuki,  

 Potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów i radzić sobie z trudnościami,  

 Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie, szkolnym,  

 Szanuje i kocha swoja małą ojczyznę, swój kraj i czuje się Europejczykiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

CELE UKIERUNKOWANE NA POSZCZEGÓLNE GRUPY OSÓB: DZIECI, 

RODZICE, NAUCZYCIELE. 

 

DZIECKO 

 

 

RODZICE 

 

NAUCZYCIELE 

 

Poznaje swoje prawa  

i obowiązki, przejawia 

postawy tolerancji 

 

 

Otrzymują rzetelną  

i obiektywną ocenę postępów i 

niepowodzeń dziecka. 

 

Aktywnie realizują zadania 

opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktyczne i inne zadania 

statutowe przedszkola 
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Czuje się bezpiecznie i jest 

ufne w stosunku do 

nauczycieli i pracowników 

obsługi 

 

 

Uzyskują pomoc specjalistów. 
 

Współpracują z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym  

 

Ma szanse zaprezentowania 

swoich mocnych stron i 

talentu poprzez uczestnictwo 

w konkursach i przeglądach 

 

 

Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę 

przedszkola 

 

Realizują zadania 

przedszkola określone w 

dokumentach placówki 

 

Ma możliwość 

indywidualnego rozwoju 

 

 

Czynnie uczestniczą w życiu 

przedszkola 

 

Tworzą i realizują 

programy własne 

dostosowane do potrzeb 

dzieci i przedszkola 

 
 

Buduje pozytywny obraz 

samego siebie 

 

Są partnerami w tworzeniu klimatu, 

działalności dydaktycznej i 

zarządzaniu placówką 

 

 

Doskonalą swoją wiedzę i 

zbierają nowe 

doświadczenia poprzez 

uczestnictwo w licznych 

kursach i szkoleniach 

 
 

Uczy się dostrzegać potrzeby 

innych ludzi 

. 

 

Współdecydują w organizacji 

wydarzeń, w których biorą udział 

dzieci 

 

 

Tworzą i realizują 

programy dostosowane do 

możliwości, potrzeb i 

zainteresowań dzieci 

 
 

Rozwija się twórczo, jest 

samodzielne , aktywnie 

bierze udział w życiu 

przedszkola 

 

Uzyskują porady i wskazówki od 

nauczycieli w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych 

oraz doborze metod udzielania dziecku 

pomocy 

 

 

Monitorują efektywność 

własnej pracy 

 

Osiąga wielostronny rozwój, 

a tym samym jest dobrze 

przygotowane do 

rozpoczęcia nauki w szkole 

 

Podnoszą swoją świadomość 

edukacyjną dzięki różnym formom 

pedagogizacji prowadzonych przez 

nauczycielki grup w przedszkolu 

 

 

Dzielą się wiedzą i 

doświadczeniem z innymi 

nauczycielami 

  

Otrzymują informacje o gotowości 

podjęcia nauki w szkole przez dziecko 

 

Prowadzą obserwację 

pedagogiczną i diagnozę 

przedszkolną, która 

wykorzystywana jest do 

pracy wychowawczo-

dydaktycznej 
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Pozyskują rodziców do 

efektywnych działań na 

rzecz przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI 

OBSZAR ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI CELE 

GŁÓWNE 

UWAGI 

 

Efekty działalności 

dydaktycznej, 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

innej działalności 

statutowej 

 

Działania przedszkola nastawione są na 

twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie 

wiadomości i umiejętności poprzez działanie 

i doświadczanie.  

 

Realizowany jest program wychowawczy 

uwzględniający system wzmacniania 

 

Przedszkole 

osiąga cele 

zgodne z 

polityką 

oświatową 

państwa  
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pozytywnych zachowań dzieci.  

 

Monitorowanie i ewaluacja realizowanych 

programów skierowanych na wsparcie 

rozwoju dzieci.  

 

Proces dydaktyczny oparty na 

aktywizujących metodach nauczania 

umożliwiający maksymalne wykorzystanie 

potencjału intelektualnego dzieci.  

 

Dbałość o bezpieczeństwo, realizacja praw 

dziecka i upowszechnianie wiedzy na 

powyższe tematy wśród dzieci.  

 

Podejmowanie różnorodnych działań w celu 

ujednolicenia pomocy i wsparcia 

wychowankom.  

 

Rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki 

nad dziećmi oraz rozpoznawanie środowiska 

wychowanków i organizowanie pomocy 

potrzebującym.  

 

Aktywne uczestnictwo dzieci w życiu 

kulturalnym przedszkola poprzez udział w 

przeglądach artystycznych, konkursach.  

 

Projektowanie takich sytuacji 

wychowawczych, w toku których pozwalamy 

dziecku być sobą, by mogło mieć własne 

zainteresowania i upodobania.  

 

Wykorzystywanie wyników ewaluacji do 

podnoszenia jakości pracy przedszkola.  

 

Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta w 

głównej mierze na samodzielnym działaniu 

przedszkolaków oraz podmiotowe 

traktowanie dzieci poprzez: respektowanie 

potrzeb, dostrzeganie indywidualności 

każdego dziecka, nabywanie różnorodnych 

doświadczeń dających zdobycie ważnych 

umiejętności intelektualnych 

umożliwiających osiągnięcie gotowości 

szkolnej.  

 

Zagwarantowanie skutecznych metod pracy z 

dziećmi mającymi trudności poprzez: 

systematyczną pracę wyrównawczą, 

współpracę z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, udzielanie wskazówek 

nauczycielom, rodzicom przez specjalistów.  

 

Wykorzystanie wyników ewaluacji do: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole 

doskonali 

efekty swojej 

pracy 
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modyfikacji metod i form pracy z dziećmi, 

poszukiwania ciekawych sytuacji 

edukacyjnych, dostosowania pracy z 

dzieckiem i wymagań do jego 

indywidualnych możliwości i zapewnienia 

wszechstronnego rozwoju. 
 

Procesy zachodzące 

w przedszkolu 

 

W przedszkolu wdrożona jest oferta zajęć 

zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy 

pracy z dzieckiem.  

 

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku 

możliwości realizacji własnych pasji, 

zainteresowań.  

 

W przedszkolu funkcjonuje system 

diagnozowania wiadomości, umiejętności i 

możliwości dzieci. 

 

Dzieciom udzielana jest pomoc w 

wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w 

ich własnym tempie.  

 

Udoskonalanie modelu funkcjonowania 

przedszkola jako miejsca rozwoju dziecka – 

zaktywizowanie i zintegrowanie rady 

pedagogicznej przedszkola poprzez wspólną 

pracę.  

 

Monitorowanie założeń koncepcji pracy 

przedszkola i modyfikowanie ich w miarę 

potrzeb placówki.  

 

Gromadzenie, udostępnianie i na bieżąco 

wykorzystywanie wyników ewaluacji 

wewnętrznej, w tym informacji dotyczących 

stanu, warunków i efektów pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

do doskonalenia jakości pracy przedszkola.  

 

Diagnoza potrzeb rodziców w zakresie oferty 

zajęć dodatkowych. 

 
Procesy 

zachodzące w 

przedszkolu 

służą realizacji 

przyjętej w 

przedszkolu 

koncepcji 

pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przedszkolu 

dba się o 

prawidłowy 

przebieg i 

doskonalenie 

procesów 

edukacyjnych 

 

 

Funkcjonowanie 

przedszkola w 

środowisku 

lokalnym 

 

Przedszkole współpracuje z instytucjami i 

organizacjami działającymi w środowisku.  

 

W przedszkolu wypracowane zostały zasady 

działania w zakresie współpracy z rodzicami 

i wzmacniania ich ról.  

 

Absolwenci przedszkola są dobrze 

przygotowani do dalszej edukacji.  

 

Badanie losów absolwentów.  

 

 

Przedszkole 

jest 

integralnym 

elementem 

środowiska w 

którym działa  
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Działalność przedszkola promowana jest w 

środowisku. 

 

Dbałość o wizerunek przedszkola - 

kontynuowanie starań, aby wyposażenie 

placówki było nowoczesne, a warunki 

zabawy i nauki atrakcyjne. 

 

Aktywizowanie członków Rady Rodziców 

do przekazywania informacji pozostałym 

rodzicom o planowanych działaniach 

przedszkola. 

 

Aktywizowanie rodziców do współpracy z 

przedszkolem.  

 

Korzystanie z wiedzy i umiejętności 

rodziców, wśród których jest wielu 

fachowców i przedszkole z ich umiejętności 

może skorzystać.  

 

Wspieranie rodziców w funkcji 

wychowawczej – pedagogizacja rodziców.  

 

Kontynuacja przyjętych form współpracy 

(zebrania ogólne z rodzicami, z Radą 

Rodziców, zebrania grupowe, zajęcia 

adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, 

prowadzenie „kącika” dla rodziców 

(zamieszczanie bieżących informacji, 

ciekawych artykułów o tematyce 

psychologiczno-pedagogicznej, 

eksponowanie prac dzieci), organizacja zajęć 

otwartych dla rodziców, organizacja szkoleń 

dla rodziców, organizacja uroczystości, 

koncertów, inscenizacji, konkursów, 

włączanie rodziców do udziału w różnych 

akcjach charytatywnych, wspólnej 

organizacji imprez kalendarzowych, 

przedszkolnych konkursów i wycieczek, 

angażowanie rodziców w pracę na rzecz 

przedszkola i poszczególnych grup). 

 

Przedszkole 

współpracuje 

ze 

środowiskiem 

na rzecz 

rozwoju 

własnego i 

lokalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole 

racjonalnie 

wykorzystuje 

warunki, w 

których działa 

 

Zarządzanie 

przedszkolem 

 

Praca nauczycieli oparta jest na realizacji 

wspólnych działań i celów zawartych w 

koncepcji pracy przedszkola.  

 

Nauczyciele planują działania, rozwiązują 

problemy i doskonalą metody i formy pracy.  

 

Nauczyciele systematycznie uczestniczą w 

doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu 

wiedzy i umiejętności, która ma wpływ na 

jakość pracy przedszkola. 

 

 
Zarządzanie 

zapewnia 

funkcjonowani

e przedszkola 

zgodnie 

przyjętą 

koncepcją jego 

pracy 
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Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w 

działaniu, preferuje nowatorskie metody 

pracy z dziećmi.  

 

Warunki lokalowe i wyposażenie 

umożliwiają realizowanie przyjętych 

programów i projektów, sprzyjają zabawie, 

doświadczaniu i wypoczynkowi.  

 

Włączenie nauczycieli poprzez tworzenie 

zespołów zadaniowych i delegowanie 

uprawnień do doskonalenia jakości pracy 

placówki.  

 

Zapewnianie warunków oraz możliwości 

samorealizacji poprzez: - organizowanie 

szkoleniowych zebrań rady pedagogicznej, 

 - organizowanie zajęć koleżeńskich i zajęć 

otwartych dla rodziców,  

- realizację programów własnych, 

 - wykorzystanie procedur postępowania przy 

stopniach awansu zawodowego do 

kierowania doskonaleniem zawodowym, - 

wdrażanie programów i przedsięwzięć, - 

organizowanie uroczystości integrujących 

środowisko lokalne,  

- włączanie się w akcje charytatywne.  

 

Monitorowanie dokumentacji pod kątem 

zgodności z aktualizowanymi przepisami 

prawa.  

 

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i 

doskonalenia nauczycieli.  

 

Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach 

umiejętności w bezpośredniej praktyce 

pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród 

nauczycieli przedszkola.  

 

Wzbogacanie i modernizowanie bazy 

przedszkola – polepszanie warunków 

działalności przedszkola.  

 

Pozyskiwanie sponsorów.  

 

Systematyczne uaktualnianie strony 

internetowej przedszkola. 
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12. 

Uwagi o realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola Publicznego w Krzemienicy: 

 

1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.                                                                 

2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.                             

3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.                                                        

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady  

     Rodziców.                                                                                                                           

5. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  
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13.  

WIZJA SZKOŁY 

Dążymy, aby nasza szkoła: 

 wyposażała uczniów w wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia 

 była bezpieczna i przyjazna uczniom 

 wszechstronnie rozwijała osobowość wychowanka 

 kształtowała pozytywne postawy moralne i wspierała rodziców w kształtowaniu 

pożądanych postaw 

 kształciła świadomość odbiorców dóbr kultury promowała zdrowy tryb życia 

 kształciła umiejętności społeczne 

 przygotowywała uczniów do życia we wspólnej Europie 

 wspierała talenty i pomagała uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 była otwarta na potrzeby i propozycje współpracy ze środowiskiem 

 posiadała nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową 
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14.  

MISJA 

     Nasza szkoła kształtuje młode umysły w duchu etyki chrześcijańskiej i tolerancji.  

Widzi potrzeby swoich wychowanków. Uczy dostrzegać piękno otaczającego świata  

i odpowiedzialności za swoje czyny. Nasza szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, dba  

o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny wychowanków. Uczy wykorzystywania 

zdobytej wiedzy w praktyce, posługiwania się językami i technologią informacyjną.  

Uczy szacunku dla przeszłości i dorobku kulturalnego naszych przodków.  

Przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska, Polski.  

Jest otwarta na potrzeby innych i podejmuje współpracę z organizacjami, instytucjami  

i samorządem lokalnym. 
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15. 

MODEL ABSOLWENTA 

MODEL ABSOLWENTA:  

Absolwent Zespołu Szkół w Krzemienicy posiada określoną wiedzę z przedmiotów 

nauczania, umożliwiającą mu dalsze kształcenie. Bez większych problemów funkcjonuje  

w otaczającym go świecie. Swobodnie posługuje się technologią informacyjną.  

Łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie, ma przyjaciół. Z optymizmem patrzy na świat, 

wierzy w siebie i swoje możliwości. Posiada określone zainteresowania, które pomagają mu 

dokonać wyboru dotyczącego jego dalszej edukacji. Przejawia potrzebę samokształcenia. 

Uczeń kończący Zespół Szkół w Krzemienicy powinien: być dumny ze swojego pochodzenia, 

dobrze przygotowany do dalszego etapu edukacyjnego, odpowiedzialny i pracowity, 

asertywny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, szanujący normy społeczne, umiejący 

panować nad swoimi emocjami, potrafiący współdziałać z innymi, dokonujący właściwych 

wyborów życiowych. 
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16. 

CELE PIORYTETOWE 

1. Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.  

2. Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.  

3. Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej.  

4. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym 

środowisku.  

5. Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego. 
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17. 

OBSZARY REALIZACJI KONCEPCJI 

1. Dydaktyka 

2. Wychowanie i opieka 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

4. Zarządzanie 
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DYDAKTYKA 

1. Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces 

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO REALIZACJI 

 

Indywidualizowanie 

procesu nauczania 

 analiza osiągnięć uczniów pod kątem rozpoznania potrzeb 

edukacyjnych 

 dostosowanie treści programowych i sposobów realizacji  

do możliwości psychofizycznych uczniów – zespoły d/s 

Diagnozowanie  

osiągnięć uczniów 
 przeprowadzanie kartkówek, testów i sprawdzianów 

 odpowiedzi ustne 

 analiza, egzaminów zewnętrznych  

 analiza próbnych egzaminów klas III i II gimnazjum 

 analiza wyników badania kompetencji w klasie III szkoły 

podstawowej 

Wzmacnianie aktywności 

uczniów, motywowanie  

 do rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień 

 realizacja projektów edukacyjnych 

 stosowanie różnorakich form nagradzania (apel „Nagradzamy 

najlepszych”; wystawy prac uczniowskich; prezentacja 

osiągnięć uczniów w lokalnych ,mediach, na stronie 
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internetowej szkoły, uwagi pozytywne) 

 nagradzanie uczniów za formy aktywności pozalekcyjnej 

Propagowanie  

i wykorzystywanie 

aktywizujących metod 

nauczania 

 prowadzenie lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod 

nauczania 

 podejmowanie projektów edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu 
umiejętności uczniów 

 

Rozpoznanie potrzeb  

w zakresie uczniów 

szczególnie uzdolnionych 

 zajęcia indywidualne 

 zapewnienie pomocy w przygotowaniu uczniów do konkursów 

 zwiększenie udziału uczniów w konkursach zewnętrznych 

Inspirowanie uczniów  

do samodzielnego 

korzystania z różnych 

źródeł informacji 

 organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych 

 doposażenie biblioteki szkolnej w nowości książkowe 

rozwijające wyobraźnie  

Wspieranie uczniów  

z trudnościami w nauce 
 organizowanie zajęć dodatkowych 

 indywidualizowanie procesów nauczania 

 organizacja pomocy koleżeńskiej 

Umożliwienie pomocy 

 i wsparcie  

w rozwiązywaniu  

trudności uczniów 

 organizowanie warsztatów i spotkań z psychologiem dla 

nauczycieli, uczniów i rodziców 

 utrzymywanie współpracy z PPP w celu rozwiązywania problemów 
indywidualnych uczniów 

   

 

 

 

 

2. Atmosfera szkoła sprzyja efektywnej pracy 

CELE  

SZCZEGÓŁOWE 

ZADANIA DO REALIZACJI 

Poprawa komunikacji 

interpersonalnej 

pomiędzy uczniami  

i nauczycielami 

 dbałość o przestrzeganie zapisów szkolnych 

dokumentów: Statutu, Programu wychowawczego  

i WSO 

 motywujące metody oceniania, ocenianie ucznia za 

wkład i sposób wykonania jako dowartościowanie przy 
pomocy pisemnej lub ustnej recenzji zawierającej pozytywy 
wyrażonej stopniem, stosowanie ocen kształtujących 

 dbałość o płynny przepływ zrozumiałych, jasnych 

informacji 

 zapraszanie uczniów do rozmowy i aktywne słuchanie 

ich wypowiedzi 

Umożliwienie dostępu  

do różnorodnych zajęć 

dodatkowych 

 zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych 

(wg harmonogramu) 

 motywowanie do udziału w konkursach i zawodach oraz 

promocja osiągnięć uczniów (strona internetowa, 
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lokalne media, gazetka szkolna, spotkania z Rodzicami) 

 wzmacnianie zaangażowania uczniów 

 wprowadzania nowatorskich metod i form pracy 

Tworzenie życzliwej  

atmosfery w szkole 

 

 budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, 

nauczycielami i rodzicami 

 wpajanie uczniom zasad dobrego wychowanie 

 i kulturalnego zachowania różnych miejscach 

 konsekwentne przestrzeganie ustalonych norm 

szkolnych 

 dbałość o prawidłowe relacje koleżeńskie w każdej 

klasie 

 urozmaicanie aranżacji sal lekcyjnych i szkolnych 

korytarzy 

 dbałość o zieleń w szkole i jej otoczeniu (podwórze 

szkolne i boiska) 

 organizacja i udział w szkolnych imprezach (wycieczki, 

ogniska, wigilia szkolna, spotkania integracyjne) 

Uatrakcyjnienie przerw 

śródlekcyjnych 
 przygotowywanie i puszczanie muzyki przez uczniów  

podczas długich przerw  

  

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA 

Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

ZADANIA DO REALIZACJI 

Przygotowanie uczniów 

do wyzwań 

współczesnego świata 

 rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej 

            ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i           

            piękna w świecie 

 kształtowanie postaw dialogu umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich poglądów 

 pogadanki na temat praw człowieka i obowiązków 

ucznia, tolerancji i wartości religijnych 

Kształtowanie 

odpowiednich postaw 

etycznych 

 współdziałanie z instytucjami i organizacjami 

propagującymi działalność społeczną i charytatywną 

 przekazywanie uczniom zasad dobrego wychowania  

i kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach życia 
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codziennego 

Zwiększenie 

skuteczności 

oddziaływań 

wychowawczych 

 coroczna ewaluacja programu wychowawczego    

i profilaktyki przy współudziale uczniów  

i rodziców 

 organizacja akcji charytatywnych oraz systematyczne 

działania wolontariatu 

Tworzenie warunków do 

samodzielnej aktywności 

uczniów 

 różnorodne formy aktywności realizowane w ramach 

prac Samorządu Uczniowskiego 

 udział uczniów w akcjach charytatywnych (Okulary dla 

Afryki, zbiórka nakrętek i inne) 

Kultywowanie tradycji 

szkolnej  
 organizowanie i aktywny udział w uroczystościach  

o charakterze rocznicowym i patriotycznym 

Wzmacnianie poczucia 

identyfikacji ze szkołą 
 podtrzymywanie poczucia więzi absolwentów ze szkołą 

 organizacja pikniku rodzinnego 

 obchody Dnia Patronów i ważnych rocznic 

historycznych 

Zapewnie uczniom 

poczucia bezpieczeństwa 
 uczniowie mają możliwość spędzania czasu przed  

i po lekcjach pod opieką nauczycieli. 

 planowanie pracy zgodnie z zasadami BHP 

 zapewnienie uczniom pomocy przedmedycznej  

w nagłych wypadkach 

 wdrażanie procedur interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych 

 przeprowadzanie próbnej ewakuacji 

 rozbudowa monitoringu wizyjnego szkoły 

 dyżury nauczycielskie podczas przerw 

 przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod 

względem bezpieczeństwa 

Zdrowie i profilaktyka 

uzależnień 
 modyfikowanie programu profilaktyki, dostosowywanie 

działań do bieżących potrzeb 

 promowanie zdrowego stylu życia 

 realizacja programów prozdrowotnych (Mleko w szkole, 

Owoce w szkole, Nie pal przy mnie, proszę, Znajdź 

właściwe rozwiązanie)  

 uczestnictwo w Europejskim Tygodniu Sportu,  

 organizacja kursu nauki pływania 

 prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach 

konfliktowych 

 

 organizowanie warsztatów dla uczniów przez pedagoga 

i instytucje zewnętrzne 

Kultywowanie tradycji i 

kształtowanie postaw 

patriotycznych 

 organizowanie i aktywny udział w uroczystościach  

o charakterze rocznicowym  i patriotycznym 

 organizowanie konkursów, gazetek i wystawek  

o charakterze patriotycznym 

 kształtowanie szacunku dla symboli narodowych 

 i szkolnych 

 uczestnictwo pocztów sztandarowych w uroczystościach 
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szkolnych i środowiskowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność  

w tym środowisku. 

 

CELE SCZEGÓŁOWE ZADANIA DO REALIZACJI 

 Szkoła dba  

o kształtowanie 

pozytywnego wizerunku 

w środowisku 

 podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego 

 prezentowanie swoich osiągnięć w środowisku 

 współorganizowanie uroczystości imprez 

środowiskowych 

Integracja ze 

środowiskiem lokalnym 
 współpraca z instytucjami (Gminna Biblioteka 

Publiczna, Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka 

Publiczna w Łańcucie, Muzeum Zamek w Łańcucie, 

Straż Pożarna, Policja, PPP, Caritas) 

 udział w uroczystościach gminnych 
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 przygotowywanie uroczystości na poziomie lokalnym 

 organizowanie konkursów na poziomie gminy 

Promocja szkoły w 

środowisku 
 prowadzenie kroniki szkolnej 

 promowanie działalności szkoły na stronie internetowej 

szkoły i w gazetce gminnej 

 promowanie w środowisku sukcesów naszych uczniów 

 upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej 

Współpraca z Rodzicami  włączanie rodziców w zadania szkoły, wspólne 

planowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych 

 angażowanie rodziców do działań na rzecz klasy  

i szkoły 

 gromadzenie opinii rodziców na temat pracy szkoły i  

wykorzystywanie ich do poprawy efektywności pracy 

szkoły i zmian w jej funkcjonowaniu. 

 

Szkoła zna losy swoich 

absolwentów 
 szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów 

 i w różnych formach z nimi współpracuje. 

Pedagogizacja rodziców  organizowanie przez szkołę warsztatów i pogadanek  

o tematyce wychowawczej 

 współpraca rodziców z pedagogiem szkolnym 

 informowanie rodziców o ofercie instytucji 

wspierających rodzinę w procesie wychowania 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE 

Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej 

 

CELE 

SZCZEGÓŁÓWE 

ZADANIA DO REALIZACJI 

Aktualizowanie prawa 

wewnątrzszkolnego pod 

katem zgodności z 

obowiązującym stanem 

prawnym 

 monitorowanie spójności dokumentów szkolnych,  

 bieżące dokonywanie zmian w prawie szkolnym 

zgodnie ze zmieniającymi się przepisami  

 przestrzeganie dyscypliny pracy  

Zarządzanie i 

organizacja pracy szkoły 
 rozpoznawanie potrzeb szkoły 

 prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej  

 prowadzenie właściwej polityki kadrowej 

Zapewnienie dostępu do  systematyczne gromadzenie i udostępnianie 
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dokumentów 

wewnątrzszkolnych i 

prawa oświatowego 

dokumentów szkolnych  

 zapewnienie dostępu do dokumentów prawa 

oświatowego w wersji papierowej lub elektronicznej 

 

Sprawowanie 

wewnętrznego nadzoru 

pedagogicznego 

 opracowanie planu nadzoru pedagogiczne 

 prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespół ds. 

ewaluacji 

 prezentacja Raportu z ewaluacji Radzie Pedagogicznej 

 wykorzystywanie wniosków z nadzoru pedagogicznego 

do poprawy jakości pracy szkoły 

Podejmowanie działań 

poprawiających warunki 

lokalowe i wyposażenie 

 wzbogacanie szkolnych pracowni o nowe pomoce 

dydaktyczne 

 konserwacja lub wymiana zniszczonego sprzętu 

szkolnego 

 wzbogacanie księgozbioru biblioteki o nowości 

popularnonaukowe kształtujące wartości poznawcze 

 wzbogacenie bazy materialnej szkoły poprzez zakup, 

sprzętu sportowego 

 dbałość o czystość i porządek w szkole i jej otoczeniu 

Pozyskiwanie 

dodatkowych środków 

finansowych 

 wdrażanie projektów związanych z poprawą estetyki 

otoczenia wokół szkoły 

 wdrażanie projektów związanych z doposażeniem 

pracowni szkolnych (Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa i inne) 

Współpraca Rady 

Pedagogicznej 
 współdziałanie nauczycieli w zespołach 

przedmiotowych (opracowywanie wniosków 

określających wytyczne do dalszej pracy) 

 angażowanie wszystkich nauczycieli w prace zespołów 

stałych i doraźnych 

Działania podejmowane 

w ramach WDN 
 dzielenie się wiedzą i doskonalenie współpracy 

 udział w posiedzeniach szkoleniowych Rady 

Pedagogicznej 

 uczestnictwo w różnoraki zewnętrznych formach 

doskonalenia nauczycieli 

 gromadzenie i udostępnianie materiałów ze szkoleń 

zewnętrznych 

 uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego 
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18. 

UWAGI O REALIZACJI 

KONCEPCJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

 W RZEMIENICY: 

 

1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana. 

2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Zespołu Szkół. 

3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół. 

4. Zmiany mogą być dokonywane na Wniosek rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły 

i Rady Rodziców. 

5. Koncepcja pracy obowiązuje od dnia zatwierdzenia. 
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Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2016/2021 została przyjęta do realizacji przez Radę 

Pedagogiczną dnia  …………………………. 

Rada Rodziców w dniu ……………. zatwierdziła i przyjęła do realizacji Koncepcję Pracy 

Przedszkola Publicznego w Krzemienicy 

 

 

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na lata 2016/2021 została przyjęta do 

realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia  …………………………. 

Rada Rodziców w dniu ……………. zatwierdziła i przyjęła do realizacji Koncepcję Pracy 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

 

 

 

 

 

 



34 
 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI  

1. Czy zna Pani/Pan założenia koncepcji pracy szkoły? 

 tak 

 nie 

 

2. Czy w szkole funkcjonuje koncepcja pracy ukierunkowana na wielokierunkowy 

rozwój uczniów? 

 tak 

 nie 

 

 

3. Czy diagnozuje Pani/Pan potrzeby rozwojowe uczniów? 

 tak 

 nie (jeśli nie, proszę przejść do pytania numer 6) 

 

4. W jaki sposób diagnozuje Pani/Pan potrzeby rozwojowe uczniów?  

 obserwacja w trakcie lekcji  

 analiza osiąganych wyników uczniów 

 rozpoznawanie zainteresowań ucznia 

 indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami 

 inny sposób (jaki?) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

5. Czy w swojej pracy realizuje Pani/Pan założenia koncepcji pracy szkoły? 

 tak 

 nie 

6. Czy zdaniem Pani/Pana realizowana koncepcja uwzględnia indywidualne potrzeby 

i możliwości uczniów? 

 tak 

 nie 

Jeśli tak, to proszę podać w jaki sposób? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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ANKIETA DLA RODZICÓW 

 

Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wzięcie udziału w badaniach mających na celu 

pozyskanie informacji o stopniu realizacji procesu edukacyjnego w szkole. Uprzejmie 

prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania podane w kwestionariuszu. Ankieta 

jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane do planowania i ulepszania pracy szkoły. 

Prosimy zaznaczyć symbol X w kratce przy stwierdzeniu, z którym się Pani/Pan zgadza. 

 

 

1. Czy zna Pani/Pan założenia koncepcji pracy szkoły? 

 tak 

 nie 

 

2. Czy akceptuje Pani/Pan założenia koncepcji pracy szkoły? 

 tak 

 nie 

 

3. Czy według Pani/Pana w szkole funkcjonuje koncepcja pracy ukierunkowana na 

rozwój uczniów? 

 tak 

 nie 

 

4. W jaki sposób zostali Państwo zapoznani z Koncepcją Pracy Szkoły?  

 rozmowy z indywidualna z wychowawcą 

 strona internetowa szkoły 

 wywiadówka  

 inny sposób (jaki?) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

5. Czy Państwo jako Rodzice mają możliwość modyfikacji koncepcji pracy szkoły? 

 tak 

 nie  
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6. W jaki sposób państwo jako Rodzice mogą wpływać na modyfikację tego dokumentu? 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

7. Proszę podać na jakie decyzje związane z funkcjonowaniem dzieci w szkole mają 

Państwo wpływ? (Proszę zaznaczyć symbol „X” w odpowiednim miejscu w kratce). 

 

Decyzje związane z funkcjonowaniem uczniów w szkole, na które mają 

wpływ rodzice 
tak nie 

godziny funkcjonowania świetlicy szkolnej   

organizacja ogólnych uroczystości szkolnych   

tworzenie dokumentów szkolnych (koncepcja, statut, itp.)   

wybór firmy ubezpieczającej uczniów od nieszczęśliwych wypadków   

organizacja imprez i wycieczek klasowych   

uczestnictwo w spotkaniach ze specjalistami   

inne jakie? 

……………………………………………………………………………………. 

  

 

8. Jak ocenia Pani/Pan swoje zaangażowanie w realizację koncepcji pracy i działania 

służące jej modyfikacji? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi). 

 znam misję i wizję pracy placówki oraz jej podstawowe założenia  

 czynnie uczestniczę w rozmaitych działaniach na rzecz szkoły 

 biorę udział w uroczystościach, innych imprezach klasowych 

 kontaktuję się z wychowawcami i dyrektorem 

 wyrażam swoje opinie i sugestie  

 inny sposób 

(jaki?).................................................................................................................... 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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ANKIETA  DLA  UCZNIÓW 

1. Czy znasz dokument pt.: Koncepcja Pracy Szkoły? 

 tak 

 nie 

2. W jaki sposób zostałeś zapoznany z Koncepcją Pracy Szkoły 

 w trakcji lekcji wychowawczej 

 przeczytałem na stronie internetowej szkoły 

 inny/ jaki……………………………………………………………. 

 

3. Jak często nauczyciele rozmawiają z Wami o najważniejszych założeniach koncepcji? 

 często 

 rzadko 

 wcale 

4. Czy uczniowie mają możliwość zgłaszania propozycji dotyczących Koncepcji Pracy 

Szkoły? 

 tak 

 nie 

5. Jeśli odpowiedziałeś tak, podaj w jaki sposób? 

Przy wybranej odpowiedzi wstaw X. 

 X 

zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi  

zgłosić przedstawicielowi Samorządu Uczniowskiego  

w formie petycji do Dyrektora Szkoły  

 

inny/jaki……………………………………………………. 

 

  

6. Podaj, na jakie decyzje związane z funkcjonowaniem szkoły mają wpływ uczniowie.  

     Przy wybranej odpowiedzi wstaw X. 

 X 

organizacja uroczystości szkolnych  

miejsce wyjazdów klasowych  

rodzaj kół zainteresowań  

rodzaj muzyki puszczanej na przerwach  

dyskoteki szkolne  

zakup książek do biblioteki  

akcje charytatywne  

gazetki szkolne  

 

Inne/jakie? ………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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