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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 2/2021/2022 z dn. 14 września 2021 r. 

 

KONCEPCJA PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Św. Jadwigi Królowej Polski 

w Kornatce 

na lata 2021 – 2026 
 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2020r.  poz. 1327;  

z 2021 poz. 4);  

2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378;  

z 2021 r. poz. 4, 619, 762); 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły  

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 poz. 356); 

4. Konwencję oprawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526); 

5. Statut szkoły; 

6. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

 

 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce 

obejmuje zadania szkoły na lata 2021 – 2026. Materiałem wyjściowym dla jej opracowania 

była analiza słabych i mocnych stron szkoły na spotkaniu Rady Pedagogicznej, poszerzona  

o sugestie wyrażone przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 Przyjęte zadania mają służyć doskonaleniu pracy szkoły we wszystkich obszarach 

działania zgodnie z jej misją i wizją oraz wspomagać wykształcenie i wychowanie absolwenta 

zgodnie z określonym wizerunkiem. 

  

 

I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową prowadzoną przez Gminę Dobczyce. 

W szkole funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. Prowadzimy działalność edukacyjną 

i wychowawczą dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły z rejonu wsi Brzezowa 

i Kornatka oraz spoza obwodu szkoły w miarę posiadanych wolnych miejsc. 
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Nasza szkoła posiada ponad stuletnią tradycję. Rozpoczęła działalność w 1906 roku. 

W obecnym budynku działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza zaistniała w 1988 

roku. Dwa lata później oddano do użytku salę gimnastyczną. W roku 1999 naszej szkole 

nadano imię Świętej Jadwigi Królowej Polski. W niedługim czasie po tym historycznym 

wydarzeniu nasza szkoła przystąpiła do wspólnoty szkół zwanej Rodziną Szkół Jadwigi 

Wawelskiej. W setną rocznicę istnienia rodzice, sympatycy i mieszkańcy wsi ufundowali 

i przekazali szkole sztandar. 

Nasza szkoła położona jest na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim, na 

pograniczu Beskidu Makowskiego niedaleko Krakowa.  

W budynku szkoły znajduje się 9 sal lekcyjnych, w tym pracownia językowa 

i pracownia komputerowa. Do realizacji zadań edukacji przedszkolnej pozostają do  

dyspozycji 3 sale lekcyjne. Poza tym szkoła dysponuje: pomieszczeniem świetlicy, jadalnią, 

salą do prowadzenia zajęć specjalistycznych, magazynem bibliotecznym, salą gimnastyczną  

i sanitariatami. Wszyscy nauczyciele mają dostęp do mobilnej pracowni komputerowej w celu 

prowadzenia zajęć przy wykorzystywaniu technologii informacyjnej. W całym budynku 

szkoły zapewniony jest dostęp do Internetu. 

 

II. MISJA SZKOŁY 

Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność. Nie każ myśleć, lecz twórz 

warunki do myślenia. Nie żądaj, lecz przekonuj. Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego 

umysł tak, aby samo chciało wiedzieć... 

J. Korczak 

 

Misją Szkoły jest przygotowanie ucznia do funkcjonowania w nieustannie zmieniającym 

się świecie poprzez wyposażenie go w wiedzę, z której potrafi korzystać; umiejętności, 

które pozwolą mu wiedzę nabytą pogłębiać i poszerzać, a także zdobywać nową; 

nauczyć go jak się uczyć i jak myśleć; kształtować postawy, które pozwolą mu kierować 

swoim życiem z pożytkiem dla siebie i innych. 

 

 

III. WIZJA SZKOŁY 

Pragniemy, aby nasza Szkoła wychodziła naprzeciw wyzwaniom świata,  

a równocześnie uczyła szacunku dla przeszłości i pielęgnowała tradycję wzorując się na 

postaci św. Jadwigi, jej dobroci, mądrości, szlachetności, miłości do nauki, troski o innych. 

Chcemy, żeby to była szkoła, w której nie ma porażek i którą wszyscy uczniowie kończą, 

wiedząc, jaki mają talent, jakie zdolności i jaki typ inteligencji. Naszym celem jest 

wychowanie mądrych, szczęśliwych, twórczych ludzi – świadomych swoich możliwości, 

dostrzegających innych – takich, którzy będą odważnie kroczyć w przyszłość. Dążymy do 

tego, aby nasi wychowankowie uczyli się i wychowywali w atmosferze wzajemnej akceptacji, 

poszanowania godności osobistej i drugiego człowieka. 

Promujemy zdrowy styl życia, dbałość o własny rozwój. Tworzymy warunki dla 

harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego naszych uczniów, 

z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Wspieramy w rozwijaniu indywidualnych 

predyspozycji. Zachęcamy do podejmowania wyzwań i wytrwałości w dążeniu do celu. 

Preferujemy pracę w grupie, działania umożliwiające uczniom uczenie się od siebie 
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nawzajem, pomagamy konstruktywnie rozwiązywać problemy. Uczymy odpowiedzialności 

za swoje działanie oraz krytycyzmu wobec negatywnych postaw. 

Bazujemy na pedagogicznym zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, którzy są 

otwarci na potrzeby ucznia, podążają za nim i dbają o jego dobro, życzliwie współpracują ze 

sobą, są gotowi do wprowadzenia innowacji, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. 

Dążymy do  poszerzenia bazy szkolnej, wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, 

spełniając wymogi nowych programów nauczania oraz potrzeby i oczekiwania nauczycieli, 

uczniów i ich rodziców. 

Pragniemy, aby nasi uczniowie czerpali radość z pobytu w Szkole, a rodzice i ich 

opiekunowie satysfakcję z rezultatów naszej współpracy, by Szkoła cieszyła się uznaniem 

środowiska. 

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie: 

 odróżniali dobro od zła i asertywnie wyrażali swoje potrzeby, 

 szanowali godność i prawa każdego człowieka, 

 byli dobrze przygotowani do nauki na kolejnych etapach kształcenia, 

 potrafili zastosować zdobywaną wiedzę w praktyce, 

 odważnie podejmowali wyzwania i wytrwale dążyli do celu, 

 byli świadomi, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie, 

 poprzez kontakt z książką kształcili swoje kompetencje językowe, rozwijali 

wyobraźnię i otwierali się na świat literatury, 

 dbali o zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój fizyczny i rekreację, 

 szanowali środowisko i działali proekologicznie. 

 

Dążymy do tego, aby rodzice  naszych uczniów: 

 darzyli szkołę zaufaniem i byli spokojni o bezpieczeństwo dziecka w szkole, 

 akceptowali działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły i odczuwali potrzebę 

zaangażowania się w ich realizację, 

 uczestniczyli w budowaniu systemu wartości u swoich dzieci, wspierali nauczycieli 

w pracy, współdziałali w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

 wspierali inicjatywy na rzecz uczniów i środowiska realizowane w szkole, 

 odczuwali satysfakcję z relacji interpersonalnych w szkole i przepływu informacji. 

 

Dążymy do tego, aby nauczyciele: 

 identyfikowali się z placówką, 

 dbali o wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów, 

 wyposażali uczniów w umiejętności niezbędne do wzrastania w zmieniającym się 

świecie, 

 dostarczali uczniom pozytywnych wzorców zachowania zarówno swoim przykładem, 

jak i poprzez świadome nauczanie moralnych postaw i wyborów, 

 wychowywali uczniów do szacunku wobec innych, do samodzielności i współpracy 

w zespole, 

 uczyli krytycyzmu wobec negatywnych postaw oraz kształtowali postawę poczucia 

odpowiedzialności za swoje działanie, 

 współdziałali ze sobą w procesie kształcenia i wychowania, 

  rozwijali zainteresowania i pasje uczniów oraz wspierali uczniów ze szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

 kształcili się  i wzbogacali swój warsztat pracy, 
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 angażowali rodziców  do współodpowiedzialności za efekty procesów dydaktyczno-

wychowawczych zachodzących w szkole,  

 wspierali rodzinę w zabezpieczaniu potrzeb dziecka. 

 

IV. MODEL ABSOLWENTA 

 

Absolwent naszej szkoły: 

 jest ciekawy świata, myśli twórczo, 

 bardzo dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, 

 potrafi planować i organizować własną pracę, 

 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z nowoczesnych źródeł informacji 

i posługiwać  się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi 

 wytrwale dąży do celu, a z porażki wyciąga wnioski, 

 rozwija swoje zdolności i zainteresowania, 

 jest świadomym czytelnikiem sięgającym po różnoraką literaturę 

 ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny i świata, 

 zna i szanuje tradycje narodowe, 

 pracuje nad mocnymi i słabymi stronami swojego charakteru, 

 jest skromny, szlachetny, troszczy się o innych, 

 angażuje się w życie społeczne, 

 jest kulturalny, taktowny szanuje innych ludzi również odmiennych pod różnymi 

względami, dba o wygląd i higienę 

 jest rozważny i obowiązkowy, przestrzega zasad bezpieczeństwa, wie jak unikać 

zagrożeń 

 potrafi efektywnie komunikować się i współpracować w zespole zna i stosuje normy 

społeczno-moralne, bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie, dba o swoje 

zdrowie psychiczne i sprawność fizyczną, 

 jest wolny od nałogów, 

 jest otwarty i zaradny, umie prezentować własne zdanie, słuchać innych i zadawać 

pytania, 

 czerpie radość z kontaktu z przyrodą, szanuje ją i działa proekologicznie. 
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V. REALIZACJA WIZJI 

 

Obszar: KSZTAŁCENIE 

Cel Działanie 

1. Dbałość o podmiotowe 

traktowanie ucznia, 

umożliwienie 

odkrywania i kreowania 

indywidualności 

każdego z uczniów 

 Przemyślany wybór i dostosowanie programów nauczania do 

potrzeb i możliwości uczniów. 

 Diagnoza możliwości uczniów poszerzona o gromadzenie 

informacji nt. Preferowanego stylu uczenia się oraz rodzaju 

inteligencji na bazie koncepcji Inteligencji Wielorakich 

H. Gardnera. 

 Działania nauczycieli skierowane na rozbudzanie ciekawości, 

wyzwalanie pasji poznawczej, inicjatywy zgodnie 

z indywidualnymi uwarunkowaniami ucznia. 

 Doskonalenie wzajemnej akceptacji i współpracy, mobilizującej 

do twórczej pracy zarówno ucznia jak i nauczyciela. 

 Dbałość o właściwą komunikację uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel 

i jednakowo ważne traktowanie każdego ucznia. 

2. Rozwijanie zdolności 

i zainteresowań uczniów 

poprzez stymulowanie 

twórczej aktywności, 

działalności badawczej 

i umiejętności 

rozwiązywania 

problemów. 

 Stosowanie różnych metod i form pracy, szczególnie takich, które 

uczą pracy zespołowej i promują  samodzielność ucznia. 

 wdrażanie, w coraz większym zakresie, metody projektów 

edukacyjnych, które sprzyjają łączeniu wiedzy z praktyką, 

wzmacniają samodzielność, twórcze myślenie i aktywizują proces 

nauczania.  

 Doskonalenie form pracy w grupie jako działanie umożliwiające 

uczniom uczenie się od siebie nawzajem. 

 Zapewnienie ciekawej i różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych, 

uwzględniającej rzeczywiste potrzeby i zainteresowania uczniów 

i rodziców. 

 Organizacja konkursów szkolnych oraz udział w konkursach 

zewnętrznych celem promowania ucznia zdolnego. 

  Rozwój zainteresowań uczniów poprzez organizację spotkań z 

ciekawymi ludźmi (pracownicy naukowi, samorządowi, 

sportowcy, ludzie z pasją). 

 Podejmowanie, w większym zakresie, działań  innowacyjnych. 
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3. Osiąganie przez uczniów 

kończących I i II etap 

edukacji wysokich wyników 

na sprawdzianach 

wewnętrznych i 

zewnętrznych 

 Efektywna organizacja zajęć – wyzwalająca zaangażowanie 

ucznia w zdobywanie wiedzy, ukierunkowana na kształcenie 

umiejętności kluczowych. 

 Indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym i ambitnym, z 

uczniem mającym problemy z nauką, z uczniem chorym. 

 Systematyczne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i 

podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników 

nauczania; 

 Diagnoza wstępna dzieci z klas 0 i I.  

 Uwzględnianie wniosków i podejmowanie działań naprawczych 

na zajęciach organizowanych w ramach PPP. 

 Planowanie działań uwzględniających korelację 

międzyprzedmiotową. 

 Praca dydaktyczna na wysokim poziomie wsparta ćwiczeniami 

praktycznymi np. ogródek szkolny, nauka kodowania. 

 Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, doskonalenie 

warsztatu i metod pracy, dzielenie się zdobytą wiedzą. 

 

Obszar: OPIEKA I WYCHOWANIE 

Cel Działanie 

 

1. Wskazywanie i nauka 

wartości moralnych oraz 

kształcenie umiejętności 

kierowania się nimi w życiu  

 Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 Uwzględnienie w procesie dydaktycznym sytuacji, które 

wspomagają rozwój osobisty, kształtują pozytywny stosunek do 

świata oraz kontakty interpersonalne i samorealizację. 

 Zawarcie w planach wychowawczych klas treści związanych 

z wartościami, które w decydujący sposób wpływają na jakość 

naszego życia.  

 Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania,   

uczenie kultury osobistej.  

 Aktywne uczestnictwo rodziców w procesie budowania systemu 

wartości u swoich dzieci, współdziałanie i wspieranie nauczycieli 

w pracy, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. 

 Ścisła współpraca z rodzicami, wypracowanie nowych, 

atrakcyjnych form spotkań i komunikacji na płaszczyźnie: 

uczniowie – nauczyciele – rodzice. 
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2.Inspirowanie 

i wspieranie 

samorządnych działań 

uczniów. 

 

 Udoskonalenie systemu oceniania zachowania, który będzie 

odzwierciedlał zachowania uczniów, był sprawiedliwy  

a jednocześnie motywujący do pracy; 

 Przygotowanie do świadomego pełnienie funkcji społecznych 

w klasie i szkole.  

 Aktywny udział samorządów klasowych i Samorządu 

Uczniowskiego w organizowaniu życia w  szkole. 

 Uczestniczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 

  Respektowanie wspólnie wypracowanych przez uczniów 

i nauczycieli zasad współżycia w klasie i w szkole. 

 Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu mienia 

szkolnego. 

 

 

 

3. Organizowanie 

przyjaznej 

i bezpiecznej 

przestrzeni 

edukacyjnej 

i opiekuńczo-

wychowawczej. 

 Diagnozowanie zachowania uczniów, wdrażanie procedur 

postępowania z uczniami sprawiającymi poważne problemy 

wychowawcze. 

 Podejmowanie działań zapobiegających agresji i innym 

niepożądanym zachowaniom we współpracy z rodzicami. 

 Wspomaganie ucznia we wszystkich sferach jego działalności: 

intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości i ograniczeń każdego dziecka. 

 Objęcie dzieci z trudnościami w nauce i wychowawczymi pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną.  

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi, organizacjami 

pożytku publicznego, instytucjami i osobami świadczącymi 

pomoc socjalną. 

 Wnikliwe diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. 

 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i  socjalnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych 

przemocą domową lub w trudnej sytuacji życiowej.  

 Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb opieki świetlicy szkolnej. 

 Systematyczne monitorowanie warunków bezpieczeństwa 

i higieny oraz sukcesywne likwidowanie potencjalnych zagrożeń. 

 Edukacja dla bezpieczeństwa.  
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Obszar: WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

Cel Działanie 

1. Integracja ze 

środowiskiem lokalnych 

oraz promowanie 

pozytywnego wizerunku 

szkoły. 

 Systematyczne zapoznawać rodziców z wynikami, sukcesami i 

problemami w nauce i zachowaniu uczniów. 

 Aktywna współpraca dyrekcji i Rady Pedagogicznej z Radą 

Rodziców. 

 Inicjowanie i organizowanie przez szkołę okolicznościowych 

imprez środowiskowych integrujących rodziców, nauczycieli, 

przyjaciół szkoły.  

 Organizowanie  akcji charytatywnych w środowisku lokalnym. 

 Organizowanie przez szkołę międzyszkolnych konkursów oraz 

przygotowanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych. 

 Współpraca z instytucjami oświatowymi i innymi podmiotami 

w realizacji projektów edukacyjnych. 

 Współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie 

współorganizowania inicjatyw społecznych na terenie 

miejscowości. 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach 

edukacyjnych i wychowawczych (np. Policja, Biblioteka Miejska, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). 

 Podejmowanie współpracy z instytucjami działającymi na terenie 

gminy i powiatu, które wspierają pracę szkoły. 

 

Obszar: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

Cel Działanie 

1. Właściwe wykorzystanie 

kapitału ludzkiego. 

 Sprawne zarządzanie, konsekwentne i dobrze zorganizowane 

działania wykorzystujące czynniki ludzkie, techniczne  

i administracyjne. 

 Dbałość o dobry przepływ informacji pomiędzy wszystkimi 

podmiotami szkoły. 

 Bieżące informowanie nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych o zmianach w prawie.  

 Podnoszenie kompetencji nauczycieli, wspomaganie ich rozwoju 

zawodowego poprzez organizowanie wewnętrznych i 

zewnętrznych form doskonalenia zawodowego, zgodnie z 

potrzebami szkoły.  

 Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy koleżeńskiej w gronie 

nauczycielskim, wymiana doświadczeń i promowanie dobrych 

praktyk. 

 Skuteczna motywacja nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych do podejmowania nowych wyzwań, 

docenienie ich działań. 
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 Właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  

2. Poszerzenie i poprawa 

szkolnej bazy oraz 

dążenie do optymalnego 

jej wykorzystania. 

 Dbałość  o bezpieczeństwo, dobry stan techniczny budynku, 

boiska, placu zabaw oraz estetyczny wygląd  otoczenia szkoły. 

 Rozbudowa szkoły, pozyskanie miejsca na  bibliotekę szkolną. 

 Stworzenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie ich 

w nowoczesne środki dydaktyczne. 

 Pozyskiwanie budżetowych i pozabudżetowych środków na 

realizacje planowanych zamierzeń.  

 Współpraca z osobami i instytucjami mogącymi wspierać 

działalność finansową szkoły.  

 Unowocześnianie pracy nauczycieli poprzez szeroki dostęp do 

środków technologicznych.  

 Dbałość o właściwe warunki pracy. 

 

3. Podnoszenie jakości 

procesu edukacji 

i wychowania 

 Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, dostosowanie jej do 

potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców. 

 Wdrażanie projektów edukacyjnych.  

 Zwiększenie godzin specjalistów (logopeda, pedagog, psycholog) 

 Dialog z rodzicami, odpowiadanie działaniem na ich wnioski  

i pomysły. 

 Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego- statutu, procedur, 

regulaminów. 

 Kultywowanie i wzbogacanie szkolnej tradycji.  

 

 

VI. EWALUACJA KONCEPCJI 

1. Analiza programu wychowawczo-profilaktycznego, planów pracy, zapisów w 

dziennikach, wyników klasyfikacji, wyników sprawdzianów zewnętrznych, osiągnięć 

uczniów w konkursach przedmiotowych. 

2. Analiza udziału rodziców w życiu szkoły. 

3. Ocena realizacji koncepcji. 
 

Koncepcję Pracy Szkoły opracował zespół w składzie: 

1. Małgorzata Jasek 

2. Katarzyna Dyrcz 

3. Jadwiga Staśko 

4. Dorota Gałka 

 

Dokument zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2021 r. 
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