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1. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2010 nr 148 poz. 991). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2013 poz. 560). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977). 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2007 r., Nr 35 poz. 222). 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U.2007 r., Nr 83 poz. 

562). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.  

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U.2002 nr 56 poz. 506). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r.  

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002 nr 23 poz. 225). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach ( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.). 

10. Statut Szkoły Podstawowej w Turośli. 
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2. Charakterystyka szkoły 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Turośli znajduje się na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Jest to średniej 

wielkości szkoła wiejska. Gmina Turośl jest regionem typowo rolniczym. W strukturze 

własności ziemi występuje jedynie sektor prywatny o niewielkiej powierzchni. 

W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie migracji ludności gminy poza jej 

teren. Zjawisko związane jest to z trudną sytuacją na pozarolniczym rynku pracy. Na 

terenie gminy nie ma przemysłu. Niewielka jest również sieć zakładów usługowych 

trudniących się obsługą ludności, głównie rolnictwa. Ludność zamieszkująca te tereny 

jest uboga, utrzymuje się bezrobocie. Społeczeństwo często korzysta ze wsparcia 

finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Brak pracy  

i trudna sytuacja niektórych rodzin sprzyja pojawianiu się zagrożeń zdrowotnych. 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Turośli jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą. Zapewnia dobre 

warunki do nauki, a także dobre warunki sanitarne i socjalne. 

Budynek szkoły posiada dwie kondygnacje: parter i piętro oraz otwarty plac 

przed szkołą. Bezpośrednio z terenem szkoły sąsiaduje Centrum Rekreacyjno - 

Wypoczynkowe, z którego korzystają nasi uczniowie. 

 



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli 
ul. Jana Pawła II 28, 18 – 525 Turośl 

                                                        tel./fax (0 86) 278-62-03, e-mail: spturosl@wp.pl   

 

 

3. Dane ogólne 
 

Nazwa i adres szkoły 

Nazwa szkoły 
Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi  

im. ks. Jana Twardowskiego w   Turośli 

Status Publiczna 

Nazwisko dyrektora Małgorzata Witkiewicz 

Adres placówki ul. Jana Pawła II 28, 18 – 525 Turośl, woj. podlaskie 

Tel./fax (0 86) 278 62 03 

E-mail spturosl@wp.pl 

Strona internetowa www.spturosl.edupage.org 

 Organ prowadzący 

Nazwa Urząd Gminy Turośl 

Adres ul. Jana Pawła II 49 

Tel./fax (0 86) 278 61 49 

Strona internetowa www.turosl.pl  

Organizacja szkoły 

Liczna oddziałów przedszkolnych 2 

Liczba oddziałów kl. I -VI 12 

Baza szkoły 

Liczba budynków 1 

Sale dydaktyczne 13 

Sale rekreacyjne dla klas I - III 2 

Gabinet reedukacyjny 1 

Pracownia komputerowa 1 

Sala gimnastyczna 1 

Biblioteka z czytelnią i MCI 1 

Kompleks przedszkolny (2 sale + łazienka) 1 

Pokój nauczycielski 1 

Gabinet dyrektora szkoły 1 

Świetlica i stołówka 2 

Kuchnia z zapleczem  1 

Spółdzielnia Uczniowska 1 

Szatnia 1 

Boisko 3 

 

mailto:spturosl@wp.pl
http://www.spturosl.edupage.org/
http://www.turosl.pl/
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4. Baza szkoły. 
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Turośli mieści się w jednopiętrowym budynku liczącym 13 sal lekcyjnych, salę 

komputerową z dostępem do Internetu, kompleks przedszkolny, bibliotekę z czytelnią 

oraz MCI, świetlicę ze stołówką szkolną, salę gimnastyczną. Biorąc pod uwagę bazę 

lokalową i wyposażenie w pomoce dydaktyczne uczniowie naszej szkoły mają dobre 

warunki do nauki. 

Budynek szkoły jest częściowo przystosowany do pobytu w nim osób 

niepełnosprawnych. Przeprowadzony w ostatnich latach remont kapitalny pomieszczeń 

szkoły: sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, korytarzy, toalet, zaplecza kuchennego  

i świetlicy szkolnej umożliwia funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.  

W ostatnim czasie wykonany został podjazd do budynku szkoły dla osób na wózkach 

inwalidzkich.  

Za swój mały sukces uważamy objęcie niemal wszystkich dzieci dożywianiem, 

w tym kilkudziesięciu uczniów bezpłatnie (posiłki finansowane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Turośli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

5. Kadra szkoły 
 

Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę z przygotowaniem 

pedagogicznym oraz specjalistycznym. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje 

zawodowe uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. 

W roku szkolnym 2014/15 w Szkole podstawowej w Turośli w pełnym 

wymiarze zatrudnienia pracuje 23 nauczycieli (21 – czynnych, 1- świadczenie 

przedemerytalne, 1- uzupełniający urlop macierzyński), ponadto w szkole pracuje  

3 nauczycieli w niepełnym wymiarze zatrudnienia – nauczyciel muzyki, techniki, 

języka angielskiego. 

Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc  

w różnych formach doskonalenia, zdobywają wiedzę i umiejętności służące 

zaspokojeniu potrzeb rozwojowych uczniów. Wielu nauczycieli posiada dodatkowe 

specjalizacje uzyskane w ramach studiów podyplomowych, bądź też kursów 

kwalifikacyjnych. Większość nauczycieli posiada co najmniej dwie specjalności. 

Od roku szkolnego 2013/2014 bierzemy udział w projekcie prowadzonym przez 

ODN w Łomży „Nowe formy wspomagania szkół w zakresie doskonalenia 

zawodowego”. 

Stopień awansu zawodowego nauczycieli SP w Turośli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z analizy powyższych danych wynika, iż ponad 80% kadry stanowią 

nauczyciele z najwyższymi stopniami awansu zawodowego. 

Stopień awansu 

zawodowego 
Liczba % ogółu 

 Stażysta 1 3,85% 

 Kontraktowy 2 7,69% 

 Mianowany 4 15,38% 

 Dyplomowany 19 73,08% 

Razem: 26 100% 
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6. Uczniowie. 
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego  

w Turośli jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą. W bieżącym roku 

szkolnym – 2014/2015 – w placówce funkcjonuje czternaście oddziałów; po dwa 

równoległe oddziały klas 0 – VI. Łącznie uczy się w nich 269 uczniów z dziewięciu 

okolicznych miejscowości: Ciecior, Cieloszki, Charubina, Kruszy, Ksebek, Nowej 

Rudy, Potasi, Turośli, Wanacji. Jeden uczeń objęty jest nauczaniem indywidulanym  

i jeden uczeń realizuje obowiązek szkolny poza szkołą. 

Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski prowadzony przez uczniów klas 

starszych.  

W szkole od wielu lat realizujemy programy profilaktyczne, ekologiczne. Treści 

z zakresu tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska oraz edukacji zdrowotnej  

i profilaktyki zawarte w programie działań prozdrowotnych przeplatają się z treściami 

ujętymi w ważnych dla pracy szkoły dokumentach, takich jak: Statut Szkoły, Program 

Wychowawczy, Program Profilaktyczny, plany pracy wychowawców klas. W związku 

z powyższym w naszej placówce rozpowszechnione są różnorodne działania na rzecz 

promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia, między innymi poprzez organizowane 

tematyczne turnieje, konkursy, akcje całoroczne i okazjonalne oraz różnego typu 

działalność sportową. Podejmowane przez szkołę zadania nie tylko podnoszą poziom 

wiedzy i kształtują umiejętności uczniów w zakresie zdrowego stylu życia, ale także 

rozwijają właściwe postawy wobec osób niepełnosprawnych. Uwrażliwiają i uczą 

tolerancji.  

W naszej placówce od dawna uczą się uczniowie niepełnosprawni.          

Uczniowie z niepełnosprawnościami uczęszczają do klas ogólnodostępnych lub 

integracyjnych. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania dostosowują 

wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka zgodnie ze 

wskazaniami zawartymi w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Uczniowie ci uczestniczą ponadto w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych. Dla 

ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym opracowany został 

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. 
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Uczniom objętym pomocą psychologiczno – pedagogiczną szkoła organizuje 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne – logopedyczne, terapię 

pedagogiczną.  

W związku z dużą liczbą uczniów oczekujących pomocy, mimo stosunkowo 

różnorodnej oferty specjalistycznych zajęć dodatkowych, odczuwamy spory niedosyt. 

Głównym czynnikiem ograniczającym rodzaj prowadzonych form i ich wymiar jest 

sytuacja finansowa, baza lokalowa szkoły oraz trudności przy planowaniu pracy  

i konstruowaniu tygodniowego rozkładu zajęć spowodowane, m. in. dojeżdżaniem 

uczniów (75%). 

Tabela zamieszczona poniżej obrazuje stan (ilościowy i procentowy) uczniów 

objętych w naszej placówce różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

(uczniowie z opiniami i orzeczeniami).  

Oddział Liczba uczniów 
Liczba uczniów objętych pomocą 

psychologiczno -pedagogiczną 

Odsetek 

uczniów 

0a 24 3 12,50% 

0b 24 3 12,50% 

I a 24 1 4,17% 

I b 24 0 0,00% 

II a 19 2 10,53% 

II b 15 0 0,00% 

III a 14 1 7,14% 

III b 15 5 33,33% 

IV a 16 4 25,00% 

IV b 17 4 23,53% 

V a 20 7 35,00% 

V b 20 8 40,00% 

VI a 17 3 17,65% 

VI b 20 8 40,00% 

Razem: 269 49 18,22% 

 

Stan na dzień 10.09.2015 r.  
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7. Otoczenie szkoły 
 

Analizując otoczenie szkoły, należy brać również pod uwagę strukturę 

wykształcenia rodziców naszych uczniów. Informacja ta posłuży do określenia zadań, 

jakie powinniśmy podejmować w celu wspomagania rodziców w ich działaniach 

wychowawczych. 

W szkole działa Rada Rodziców. Przedstawiciele rodziców podejmują działania 

mające na celu poprawę warunków do nauczania i wychowania. Zabiegają o pozyskanie 

funduszy, z których zakupują sprzęt do szkoły, książki, wyposażają pracownie, 

poprawiają warunki bezpieczeństwa. Współpracują z dyrekcją szkoły przy opiniowaniu 

i zatwierdzaniu podstawowych dokumentów szkoły. 

W związku z tym, że ok.70% rodziców naszych uczniów posiada wykształcenie 

zawodowe i podstawowe, działania nasze muszą być skierowane w głównej mierze na 

szkolenia i zapewnienie im pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

W środowisku szkoły funkcjonuje wiele rodzin ubogich, niewydolnych 

wychowawczo. Dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie w oddziale 

przedszkolnym często wykazują duże zaniedbanie środowiskowe. 

Środowisko lokalne jest zaniedbane kulturowo. Brakuje w nim ośrodków 

kultury. Rodzice naszych dzieci nie chodzą do kina, teatru, rzadko uczestniczą  

w organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury imprezach kulturalnych (odległość 

od miejsca zamieszkania, obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 

utrudniają udział w ofercie GOK). Z naszych obserwacji i diagnozy wynika,  

że zdecydowana większość rodziców nie czyta książek, gazet, a swój wolny czas 

przeważnie spędza przed telewizorem, oglądając seriale.  

Szkoła, oprócz pełnienia swoich funkcji podstawowych, podejmuje działania na 

rzecz rozwoju kultury, wspomagając w tym instytucje takie jak GOK, Biblioteka 

Publiczna.  

Od ubiegłego roku uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach tańca 

ludowego i w warsztatach rękodzieła ludowego organizowanych przez GOK. Dzieci  

z oddziałów przedszkolnych od tego roku raz w miesiącu biorą udział w akcji „Cała 

Polska czyta dzieciom” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną.  

Przygotowując koncepcje pracy szkoły na kolejne lata podmioty szkoły: rodzice, 

uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni dokonali analizy mocnych  

i słabych stron szkoły. Zebrane dane przedstawiają się następująco: 
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MOCNE STRONY: SŁABE STRONY : 

1. Wzrost efektów kształcenia. 

2. Wykształcona i kompetentna kadra 

pedagogiczna. 

3. Dobra opinia o Szkole w środowisku.  

4. Przyjazna atmosfera pracy-dobre relacje 

pomiędzy uczniami, nauczycielami  

i rodzicami. 

5. Różnorodne formy diagnozowania 

postępów uczniów. 

6. Dobrze zorganizowany system pomocy 

pedagogicznej. 

7. Dostosowanie, przez większość 

nauczycieli, metod pracy do możliwości 

uczniów zdolnych, jak też tych, którzy 

mają trudności w nauce. 

8. Realizacja wielu programów 

profilaktycznych. 

9. Wysoka ocena i bardzo duże zaufanie 

rodziców do wychowawcy klasowego. 

10. Praca Rady Pedagogicznej jako dobrze 

zgranego zespołu. 

11. Bardzo dobra współpraca Szkoły ze 

środowiskiem. 

12. Zdrowe, smaczne posiłki w stołówce 

szkolnej. 

 

1. Wielu uczniów o niskiej motywacji do 

nauki.  

2. Niska kultura osobista niektórych uczniów. 

3. Niewielka ilość laureatów  

w konkursach przedmiotowych na 

szczeblu województwa.  

4. Małe sale lekcyjne, sala gimnastyczna na 

piętrze. 

5. Zbyt mała powierzchnia biblioteki. 

6. Niedoskonała baza dydaktyczna do 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

multimediów (jedna tablica multimedialna 

w szkole) 

7. Brak pedagoga, psychologa. 
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8. Cele szkoły 

Misja szkoły 

 

I. Jako szkoła nosząca imię ks. Jana Twardowskiego propagujemy wartości 

wynikające z życia i twórczości naszego Patrona. 

II. Szkoła opiera swoje działania na takich wartościach jak:  

 bezpieczeństwo,  

 przyjaźń,  

 wzajemny szacunek i pomoc,  

 radość i zabawa,  

 twórcze działanie,  

 pozytywne myślenie,  

 poszukiwanie wartości moralnych,  

 zaangażowanie w naukę,  

 rozwijanie własnych zdolności,  

 odpowiedzialność.  

III. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia.  

IV. Kształtujemy w dzieciach postawy prozdrowotne.  

V. Z zaangażowaniem przekazujemy uczniom wiedzę oraz pomagamy zdobywać 

umiejętności niezbędne na wyższym etapie kształcenia  

i przydatne w życiu.  

VI. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do funkcjonowania  

w środowisku lokalnym i pełnienia ról społecznych. 

 

Wizja szkoły 

 

I. Jesteśmy szkołą bezpieczną i otwartą, bez przemocy i agresji, promującą 

zdrowy styl życia.  

II. Nasi absolwenci są kompetentni, kreatywni i przygotowani do zdobywania 

wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki.  

III. Rodzice są partnerami szkoły w procesie wychowania i nauczania młodego 

pokolenia. 
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Cel ogólny 

 

I. Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, zgodnie z uniwersalnym systemem 

wartości. 

II. Zapewnienie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju 

intelektualnego ucznia. 

 

Kryterium sukcesu 

 

I. Szkoła spełnia oczekiwania rodziców i uczniów. 

II. Rodzice akceptują i wspierają działania szkoły. 

III. Uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do dalszego etapu kształcenia. 
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9. Model absolwenta 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Turośli: 

 jest świadomy swoich umiejętności i zdolności, 

 jest osobą wrażliwą społecznie, odpowiedzialną, rzetelną, odróżniającą dobro od 

zła, 

 jest osobowością twórczo podchodzącą do życia, 

 jest przyjaźnie nastawiony do świata, 

 jest wysportowany, 

 aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i poza nią, 

 zna zasady zdrowego stylu życia, 

 potrafi korzystać z komputera i pracować z nim, 

 potrafi się uczyć, 

 nie boi się nowości, 

 jest asertywny, 

 jest tolerancyjny, 

 dba o swoje zdrowie, 

 potrafi dokonywać wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem. 

 

 



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli 
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10. Plan działań szkoły 

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. 

Zakładane cele: 
Wskaźniki sukcesu  

w planowanym obszarze: 

Zadania do realizacji i działania podejmowane  

w szkole: 
1. Systematyczne badanie 

efektów kształcenia  

i osiągnięć edukacyjnych 

uczniów.  

2. Analiza wyników 

sprawdzianów 

zewnętrznych.  

3. Promowanie uczniów 

szczególnie uzdolnionych;  

4. Wzmocnienie aktywności 

uczniów. 

5. Umożliwienie uczniom 

dostępu do zajęć 

dodatkowych. 

6. Eliminowanie przejawów 

agresji, przemocy.  

7. Przygotowanie uczniów do 

dalszego kształcenia. 

8. Promowanie zdrowego 

stylu życia.  

9. Kształtowanie postaw 

prospołecznych.  

1. Wyniki analizy testów wskazują 

na przyrost wiedzy  

i umiejętności.  

2. W zajęciach dodatkowych 

uczestniczy duża ilość uczniów.  

3. Uczniowie prezentują właściwe 

zachowania. 

4. Uczniowie i rodzice korzystają 

ze wsparcia szkoły  

w rozwiązywaniu problemów. 

5. Uczniowie biorą udział  

w konkursach, zajmują wysoki 

lokaty. 

6. Uczniowie prowadzą zdrowy 

styl życia.  

 

1. Kontynuacja ilościowej, jakościowej i porównawczej analizy wyników 

nauczania.  

2. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 

3. Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów.  

4. Wskazywanie metod i sposobów uczenia się.  

5. Wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze 

popracować.  

6. Organizowanie próbnych sprawdzianów.  

7. Rozwijanie inicjatyw w kierunku:  

a. zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;  

b. poszukiwania skutecznych form i metod pracy; 

c. mobilizowania uczniów do udziału w konkursach .  

8. Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, 

planu wychowawcy klasy.  

9. Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym 

szkoły.  

10. Organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie np. Dzień 

Życzliwości.  

11. Organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia. 

12. Stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania. 

13. Wychowawcy współpracują z rodzicami i dyrektorem szkoły  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  

14. Prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły.  

15. Rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie 

Uczniowskim.  

16. Organizowanie wycieczek, imprez o charakterze m.in.  integracyjnym, 

edukacyjnym, rekreacyjnym związanych z bieżącymi potrzebami. 
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2. Procesy zachodzące w szkole. 
 

Zakładane cele: 
Wskaźniki sukcesu  

w planowanym obszarze: 

Zadania do realizacji i działania podejmowane  

w szkole: 
1. Analizowanie  

i modyfikowanie koncepcji 

pracy.  

2. Wzbogacanie oferty 

edukacyjnej zgodnie  

z rzeczywistymi potrzebami 

uczniów.  

3. Stosowanie nowatorskich 

rozwiązań programowych.  

4. Monitorowanie  

i doskonalenie procesów 

edukacyjnych.  

5. Doskonalenie współpracy 

między członkami rady 

pedagogicznej.  

6. Angażowanie uczniów do 

współudziału w planowaniu 

działań wychowawczych. 

7. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów. 

 

1. Koncepcja pracy jest znana 

i akceptowana przez uczniów 

i rodziców, wszyscy mają udział 

w jej realizacji.  

2. Uczniowie rozwijają swoje 

zainteresowania, poznają 

ciekawe formy spędzania czasu. 

3. Dokładne informacje  

o postępach w nauce motywują 

uczniów do dalszej pracy.  

4. Współpraca miedzy 

nauczycielami oraz 

nauczycielami i uczniami 

korzystnie wpływa na proces 

edukacyjny. 

5. Każdy uczeń ma równe szanse 

rozwoju.  

 

1. Realizowanie, analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy 

szkoły.  

2. Rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;  

3. Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych 

i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;  

4. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie procesu nauczania – 

uczenia się.  

5. Udział szkoły w akcjach charytatywnych, klub młodego  

wolontariusza.  

6. Realizacja projektów unijnych. 

7. Realizacja programów profilaktycznych, zdrowotnych, 

ekologicznych. 

8. Udział w programach np. Szklanka mleka; owoce w szkole. 

9. Stosowanie jasno określonych wymagań oraz jednolitych zasad 

oceniania.  

10. Przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania – konsekwentne 

stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach.;  

11. Powołanie zespołu do opracowywania rocznego planu pracy szkoły.  

12. Tworzenie warunków do samorządnego działania uczniów, np. 

Inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność 

samorządu uczniowskiego.  

13. Ciągłe doskonalenie w  zakresie mi.in. oceniania kształtującego, 

aktywnych metod nauczania, indywidualizacji procesu nauczania. 
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3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. 
 

Zakładane cele: 
Wskaźniki sukcesu  

w planowanym obszarze: 

Zadania do realizacji i działania podejmowane  

w szkole: 

1. Wykorzystanie zasobu 

środowiska na rzecz 

wzajemnego rozwoju. 

2. Wykorzystywanie 

informacji o losach 

absolwentów do 

doskonalenia efektów 

nauczania i wychowania.  

3. Promowanie w środowisku 

potrzeby uczenia się. 

4. Rozwijanie współpracy 

z rodzicami na różnych 

płaszczyznach życia szkoły 

1. Współpraca szkoły ze 

środowiskiem wpływa 

korzystnie na rozwój 

edukacyjny uczących się.  

2. Widoczny jest udział uczniów  

w imprezach, akcjach, 

uroczystościach na terenie 

gminy. 

3. Zaangażowanie i współudział 

rodziców w życie szkoły – 

rodzice są partnerami szkoły  

 

1. Kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi 

w środowisku; poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie.  

2. Czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;  

3. Ustalenie sposobu gromadzenia informacji o absolwentach – 

wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym;  

4. Organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;  

5. Czynna współpraca z rodzicami – współudział w podejmowaniu 

decyzji – zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych 

działaniach, imprezach itp.  

6. Przygotowywanie imprez środowiskowych np. Festyn rodzinny;  

7. Aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek tematycznych   

o sukcesy szkoły, uczniów, wydarzenia szkolne.  

8. Umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej;  

9. Wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji 

pomiędzy nauczycielami a rodzicami; 

10. Publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej. 

11. Powołanie zespołu ds. Promocji działań szkoły. 
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4. Zarządzanie szkołą. 
 

Zakładane cele: 
Wskaźniki sukcesu  

w planowanym obszarze: 

Zadania do realizacji i działania podejmowane  

w szkole: 

1. Wspólne planowanie 

działań przez Radę 

Pedagogiczną.  

2. Prowadzenie ewaluacji 

wewnętrznej przez zespoły 

nauczycieli.  

3. Podejmowanie działań 

wzbogacających bazę  

i wyposażenie szkoły. 

4. Prowadzenie działań 

związanych z remontami  

i modernizacją placówki. 

5. Sprawne zarządzanie 

szkołą.  

 

1. Proces edukacyjny przebiega 

bez zakłóceń.  

2. Szkoła posiada i wykorzystuje 

pomoce dydaktyczne. 

3. Wewnętrzny nadzór 

pedagogiczny przebiega zgodnie 

z planem nadzoru.  

4. Szkoła podejmuje działania 

zmierzające do poprawy 

warunków pracy - baza  

i wyposażenie. 

5. Szkoła prowadzi ewaluację 

swojej pracy, dyrektor powołuje 

zespoły d/s ewaluacji. 

6. Szkoła jest sprawnie zarządzana, 

funkcjonalna dla uczniów, 

rodziców i pracowników - 

posiada jasno określone 

procedury i regulaminy 

1. Aktualizacja bazy dydaktycznej; spis zapotrzebowania.  

2. W miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych 

przez nauczycieli.  

3. Sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;  

4. W miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny 

sprzęt audiowizualny. 

5. Na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły. 

6. W szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie  

z przydzielonymi środkami finansowymi;  

7. W szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, 

instrukcje. 
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11. Monitoring, okresowa ewaluacja 
 

 Koncepcja pracy szkoły realizowana będzie poprzez roczne plany pracy 

opracowywane do 15 września każdego roku szkolnego.  

 W rocznych planach pracy zawarte będą zadania wynikające m.in. z: 

 realizacji koncepcji pracy szkoły,  

 podstawowych kierunków  polityki oświatowej państwa, 

 wytycznych Podlaskiego Kuratora Oświaty  

 wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 

  

 Przyjęta koncepcja nie jest ostateczna, dopuszcza się jej modyfikowanie  

w wyniku zmieniających się uwarunkowań oraz prawa oświatowego. 

 Osobami odpowiedzialnymi za monitoring i okresową ewaluację będzie 

zespół kierowniczy szkoły – dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz zespół ds. koncepcji 

szkoły. 

 Monitoring i ewaluacja zadań ujętych w Koncepcji pracy naszej szkoły będą 

dokonywane co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.. 

 

 

 

Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Turośli na lata 2014-2018 przedstawiono:  

 na Zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 10.09.2014r. 

 na zebraniu ogólnym rodziców w dniu 25.09.2014r. 

 Zebraniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 29.09.2014r. 


