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Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły powstała w oparciu o wyniki prowadzonej  

w szkole ewaluacji wewnętrznej oraz po konsultacjach z rodzicami, uczniami i nauczycielami 

przeprowadzonych  w czerwcu 2017 r. Zmiany zapisów niektórych treści dokumentu wynikały głównie 

ze zmian organizacyjnych wprowadzonych w związku z reformą oświaty (włączenie Gimnazjum 

Publicznego w Iwoniczu do Szkoły Podstawowej). 

Ostateczny kształt dokumentu został zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez radę pedagogiczną na 

zebraniu w dniu 27 września 2017 r. 
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1. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 
  

 
 

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu od 1 września 2017 r. jest 

ośmioletnią szkołą podstawową. Szkoła położona jest w centrum Iwonicza przy ul. Zagrodniki 21.  

W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, a od 1 września 2017 r. oddziały gimnazjalne.   

W sąsiedztwie szkoły jest Dom Ludowy, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, stadion piłkarski, nieco 

dalej „Orlik”. W pobliżu znajdują się Domy Pomocy Społecznej, Kościół Parafialny, OHP, Zespół Szkół  

w Iwoniczu, Gminne Przedszkole w Iwoniczu. 

 Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu jest Szkołą Promującą 

Zdrowie. W dniu 5 czerwca 2002 r. placówka została włączona do Wojewódzkiej Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie. 

Uczniowie I etapu kształcenia, u których widoczne są trudności w nauce uczestniczą w zajęciach 

wyrównawczych, a dla dzieci z wadami postawy organizuje się wyjazdy na basen. Organizowane są 

rajdy, wycieczki klasowe i szkolne. W szkole prowadzone są zajęcia SKS, sekcji  krośnieńskiego klubu 

Kioykushine Karate  oraz  kursy tańca.  

Dla uczniów uzdolnionych artystycznie jest dość szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych - uczniowie mogą 

rozwijać swoje zainteresowania muzyczne, plastyczne, recytatorskie, taneczne. Szkoła organizuje 

szkolne konkursy wiedzy i konkursy tematyczne. 

Wychowankowie osiągają wiele sukcesów w przeglądach teatralnych, muzycznych, tanecznych, 

zawodach sportowych na szczeblu gminnym oraz na szczeblach wojewódzkich, ogólnopolskich,  

a także międzynarodowych w konkursach plastycznych i przedmiotowych. Mamy też finalistów 

i laureatów konkursów przedmiotowych. 

Realizowane są innowacje pedagogiczne: z matematyki, edukacji przyrodniczej, artystycznej, z turystyki 

i wychowania komunikacyjnego. Szkoła przygotowuje uczniów do „egzaminu” na kartę rowerową. 

Uczniowie brali udział w ogólnopolskich akcjach „Bezpiecznie na rowerze”, „Bezpieczna szkoła z PZU” 

oraz „Bezpieczne drogi”. Efekty podobnych działań widoczne są w postaci corocznych sukcesów na 

najwyższych szczeblach w konkursach ruchu drogowego – uczniowie są wielokrotnymi laureatami 

w finałach Konkursu o Puchar Dyrektora WORD-u. 

Przy szkole jest profesjonalne miasteczko ruchu drogowego, które służy dzieciom do nauki bezpiecznej 

jazdy i przygotowuje do użytkowania dróg zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Na tym obiekcie 

rekreacyjnym organizuje się gminne turnieje i konkursy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W konkursach uczniowie od lat są bezkonkurencyjni i osiągają czołowe lokaty. 
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Bardzo cenną formą realizacji działań wychowawczych jest realizacja „Programu działań integracyjnych” 

w ramach współpracy z miejscowymi Domami Pomocy Społecznej, która spowodowała, że szkoła 

zajęła I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie „Wiem, rozumiem, umiem pomóc”. Szkoła 

stale utrzymuje żywe kontakty z miejscowymi Domami Pomocy Społecznej poprzez organizowanie 

spotkań integracyjnych w ramach realizacji programu działań integracyjnych pn. „Najlepiej razem”. 

Uczniowie szkoły wspólnie z niepełnosprawnymi chłopcami występowali na scenie podczas różnych 

przeglądów i konkursów, uczestniczyli w spotkaniach z aktorami, prezentowali przedstawienia podczas 

Festynów Rodzinnych dla niepełnosprawnych mieszkańców DPS dla Dzieci w Iwoniczu.  

Jako Szkoła Promująca Zdrowie placówka prowadzi szeroką działalność opiekuńczą.  

W dziedzinie profilaktyki organizowane są debaty, konkursy, programy oraz prezentowane 

przedstawienia teatralne. Duży nacisk kładziony jest na promocję zdrowego żywienia. Częste 

pogadanki, warsztaty kulinarne organizowane w klasach zaowocowały zajęciem I miejsca 

w Ogólnopolskim Konkursie „Śniadanie daje moc” oraz V miejscem w województwie w Ogólnopolskim 

Konkursie „5 porcji owoców i warzyw”. 

W szkole działają organizacje uczniowskie takie jak: SU, TPD, LOP, PTSM. Uczniowie mają wiele okazji 

do rozwijania samorządności, przedsiębiorczości, mają wpływ na planowanie działań wychowawczych 

w szkole. Wspólnie z opiekunami organizują spotkania z ciekawymi ludźmi, podróżnikami, 

absolwentami. 

Z raportu przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej wynika, że 100% uczniów lubi swoją szkołę. 

Przeprowadzona w roku szkolnym 2016/2017 ewaluacja zewnętrzna potwierdza bardzo dużą 

aktywność uczniów i ich zaangażowanie zarówno w życie szkoły, jak też w procesy edukacyjne. 

 Szeroka działalność wychowawcza Szkoły Podstawowej w Iwoniczu pozwala uczniom brać 

czynny udział w różnych uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Tradycją są andrzejki, mikołajki, 

wigilia, jasełka, zabawa noworoczna, Dzień Babci i Dziadzia, Dzień Matki, Dzień Sportu Szkolnego, 

spotkania integracyjne z pensjonariuszami z DPS oraz z przedszkolakami.  

 Wielokrotnie szkoła była współorganizatorem Gminnych Przeglądów Kolęd, Pastorałek  

i Obrzędów Bożonarodzeniowych. 

 Szkoła organizuje współpracę z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami 

i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej 

i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, m.in. współpracę ze stacją Sanepid, Policją, WORD, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami. 

 Szeroko prowadzona działalność ekologiczna w szkole ma też duży wydźwięk w środowisku. 

Kilka razy w roku organizowana jest akcja sprzątania Iwonicza. Nieodłącznym elementem akcji jest 

segregacja śmieci prowadzona przez cały rok.  
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 Systematycznie współpracujemy z redakcją gazety lokalnej „Nasza Wspólnota”. Nauczyciele 

pracują w redakcji „Naszej Wspólnoty”, gdzie co miesiąc zamieszczają stałą rubrykę „Z życia szkoły”. 

Najważniejsze informacje zamieszczane są na stronie internetowej szkoły i gminy Iwonicz-Zdrój. 

 Na stałe w kalendarz wydarzeń wpisały się dni otwarte szkoły dla przyszłych pierwszoklasistów 

i ich rodziców. Wielu rodziców coraz staranniej przygotowuje się do wyboru szkoły swojego dziecka 

i chętnie uczestniczy w dniach otwartych organizowanych przez dyrekcję szkoły i nauczycieli. 

 Nauczyciele podejmują różne zadania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków 

finansowych np. na zakup pomocy dydaktycznych, na organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczki 

szkolne, wyjazdy na basen. 

 Współpracujemy z Polską Akcją Humanitarną poprzez udział w akcji „Pajacyk”, skąd 

otrzymujemy dodatkowe środki finansowe na pokrycie kosztów żywienia dzieciom z rodzin uboższych. 

 Dyrekcja szkoły zabiega o wysoki standard szkoły, również ze względu na działalność 

Schroniska Młodzieżowego w okresie wakacji, które w ogólnopolskich konkursach otrzymało wiele 

wyróżnień, w tym najwyższe wyróżnienie „Złote z Laurem”. O działalności schroniska świadczą liczne 

wpisy turystów w kronikach szkolnych świadczące o wysokim standardzie usług, gościnności 

i atmosferze. 

 

Baza materialna 
 Ogólny stan budynku jest dobry. Mieści się w nim 19 sal lekcyjnych, 2 sale gimnastyczne 

i miejsce zabaw w szkole. W osobnym segmencie znajdują się pomieszczenia dla oddziałów 

przedszkolnych.  

Sale lekcyjne są estetyczne i dobrze wyposażone w środki dydaktyczne. W szkole jest świetlica, 

biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (8 stanowisk). Są 3 pracownie 

komputerowe (15, 15 i 10 stanowisk) ze stałym dostępem do internetu. Budynek jest przystosowany dla 

dzieci niepełnosprawnych – jest podjazd zewnętrzny. Obok szkoły znajduje się profesjonalne 

miasteczko ruchu drogowego. Przed szkołą jest zielone boisko sportowe oraz plac zabaw.  

Od wielu lat prowadzony jest sklepik zdrowia.  

W szkole brakuje pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych; jest bardzo mały pokój 

nauczycielski i małe pomieszczenia biblioteki z czytelnią. Szkoła nie posiada dobrze wyposażonej 

pracowni językowej. Są ciasne pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych i na zajęcia świetlicy szkolnej. 
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Organizacja pracy  
 Tworząc koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły należy spojrzeć na sytuację demograficzną 

miejscowości. W chwili obecnej w szkole funkcjonują 2 oddziały przedszkolne, 13 oddziałów  

z klasami I-VII oraz 2 oddziały gimnazjalne. Łącznie uczęszcza do szkoły 34 wychowanków przedszkola 

i 316 uczniów. Głównie są to dzieci z tutejszego obwodu; 5% uczniów szkoły jest spoza obwodu. Nauka 

w szkole odbywa się na jedną zmianę. 

Uczniowie mają możliwość pracy w organizacjach szkolnych takich jak: LOP, Samorząd Uczniowski, 

TPD, PCK. Oferuje się im liczne zajęcia w ramach kół zainteresowań np. tanecznych, muzycznych, 

plastycznych i sekcjach sportowych SKS, Karate.  

Szkoła prowadzi szeroko rozumianą edukację włączającą. Dla uczniów posiadających orzeczenia lub 

opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  

 

Kadra  

 W szkole zatrudnionych jest obecnie 44 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli przedszkola, 

nauczyciel świetlicy, pedagog, logopeda, bibliotekarz, nauczyciele wspomagający, asystenci nauczycieli 

oraz 12 osób administracji i obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie do prowadzonych 

zajęć kwalifikacje. Szkoła zatrudnia 33 nauczycieli dyplomowanych, 9 nauczycieli mianowanych, 

3 kontraktowych i 1 stażystę. Większość nauczycieli posiada dwie lub więcej specjalizacji do nauczania 

przedmiotów.  

 
 
Silne i słabe strony placówki 
 Cykliczne diagnozowanie działalności szkoły w celu podnoszenie jakości świadczonych usług 

pozwoliło określić „mocne” i „słabe” strony placówki.  

Do mocnych stron  szkoły należą: 

 osiągnięcia w sprawdzianach zewnętrznych, konkursach i zawodach sportowych, 

 rozwój w zakresie informatyzacji szkoły 

 dobrze rozwinięta baza materialna, bogato wyposażone sale, dostęp do Internetu 

 ciągła poprawa i dbałość o bazę szkoły 

 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych - efektywnie rozwijających uzdolnienia uczniów 

 wdrożenie i realizacja innowacji pedagogicznych – z biblioterapii, zajęć plastycznych, turystyki 

 realizacja programów wychowawczych i profilaktycznych 

 skuteczne działania profilaktyczne w sferze wychowawczej 

 zaangażowanie grona pedagogicznego i pracowników obsługi w sprawy szkoły 

 szeroka współpraca w środowisku lokalnym 
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 pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

 sport i wychowywanie młodzieży poprzez aktywność fizyczną 

 wykwalifikowana kadra pedagogiczna 

 podejmowanie wysiłku, mającego na celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie 

szkoły 

 bardzo dobrze oceniany klimat szkoły 

 
 
 
 
Do słabych stron trzeba zaliczyć:  

 zbyt mała ilość programów autorskich 

 stosunkowo mało realizowanych innowacji pedagogicznych 

 niedoskonały system zewnętrznej promocji szkoły 

 małe zaangażowanie we współpracę ze szkołami z innych krajów 

 małe zainteresowanie szkołą okazywane przez rodziców 

 uczniowie nie zawsze stosują się do określonych norm i zasad społecznych, nie zawsze 

potrafią krytycznie ocenić swoje zachowanie,  

 zdarzają się w szkole zachowania niewłaściwe jak: wyśmiewanie, obrażanie, obgadywanie - 

agresja słowna, 

 w zakresie bazy odczuwa się brak pomieszczeń w szczególności odpowiednich dla oddziałów 

przedszkolnych, świetlicy szkolnej, administracyjnych i gospodarczych. 

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły określa takie kierunki działania, które by rozwijały  

i poszerzały mocne strony działalności szkoły, a w miarę możliwości likwidowały i zapobiegały 

powstawaniu nowych słabych stron jej funkcjonowania. Główne założenia koncepcji pracy szkoły to 

rozwijanie tych stron szkoły, które są jej atutem oraz podejmowanie dalszych wysiłków w celu ciągłego 

dostosowywania tradycji szkoły do wymogów zmieniającej się rzeczywistości. 
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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWONICZU 

 
 
WIZJA  
„Do szkoły wchodzimy uśmiechnięci, a wychodzimy z niej radośni” 
 
MISJA 
Jesteśmy szkołą: 

 bezpieczną,  

 promującą zdrowy styl życia,  

 promującą chrześcijański system wartości,  

 współpracującą z instytucjami lokalnymi i integrującą środowisko lokalne, 

 pomagającą uczniom rozwijać swoje talenty i osiągać sukcesy, 

 prowadząca działania przygotowujące uczniów do wyboru właściwej drogi życiowej, 

 zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną, 

 wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami 
a szkołą, między społecznością lokalną a szkołą, 

 zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonej szkole, 

 wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie. 

 
 

Koncepcja zakłada kontynuację zaplanowanych wcześniej działań i uzupełnienie ich o te, które 

wynikają z wdrażanej reformy oświatowej. Celem wszelkich przedsięwzięć będzie podnoszenie jakości  

funkcjonowania i pracy szkoły. To myślenie o jakości winno towarzyszyć wszystkim pracownikom 

szkoły, ale także rodzicom i uczniom.  

  
   

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ 
  

  Kierowanie placówką to stwarzanie możliwości ciągłego rozwoju uczniom, nauczycielom  

i szkole. Prawidłowe kierowanie szkołą musi odbywać się w oparciu o Ustawę Prawo Oświatowe  

z 2017 r., Kartę Nauczyciela z 1982 r., Kodeks Pracy, liczne rozporządzenia, uchwały i zarządzenia 

wewnętrzne. Małą konstytucją placówki jest statut, który został uchwalony w związku ze zmianą 

organizacyjną szkoły.  

  W tak mocno skomplikowanej instytucji jaką jest szkoła - wszystkie działania muszą być 

starannie zaplanowane i muszą wynikać ze znajomości realiów środowiska. Ogromna rola tutaj 

przypada dyrektorowi szkoły. Koncepcja uwzględnia zasady współczesnego zarządzania instytucją. 

Zagadnienia związane z działalnością i rozwojem placówki analizowane są w obrębie czterech 

podstawowych dziedzin: 

I – KSZTAŁCENIE 

II – WYCHOWANIE 

III – OPIEKA 

IV – ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ 
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KSZTAŁCENIE 
 
1. Efekty kształcenia 

 
Głównym celem pracy związanej z procesem dydaktycznym jest badanie efektów kształcenia. 

Kształcenie wspierać należy poprzez: 

 pracę dydaktyczną na wysokim poziomie wspartą zajęciami pozalekcyjnymi    

 spełnianie przez WSO przede wszystkim roli motywacyjnej i umożliwiającej pełną prezentację 

możliwości każdemu uczniowi, stymulującej rozwój ucznia 

 przeprowadzanie różnego rodzaju testów i sprawdzianów zewnętrznych 

 szeroki udział uczniów w konkursach przedmiotowych 

 promocję uczniów wyróżniających się 

 prowadzenie statystyki klasyfikacji i promocji oraz wyników testów wewnętrznych i zewnętrznych 

oraz wyników konkursów przedmiotowych i innych konkursów rozwijających zainteresowania 

uczniów. 

Opierając się na systematycznej i wnikliwej analizie wyników, możliwe będzie dostosowanie 

metod i form nauczania do możliwości i potrzeb uczniów oraz stworzenie środowiska sprzyjającego 

procesowi uczenia i zwiększenie liczby własnych rozwiązań metodycznych. 

Atrakcyjny plan nauczania ma motywować uczniów do nauki, umożliwiać nauczycielom pracę  

w różnych obszarach aktywności i zdolności uczniów.  

Istotnym elementem powodzenia podwyższania wyników nauczania jest praca z uczniem 

zdolnym. Organizacja zajęć pozalekcyjnych ma umożliwić rozwój ucznia w kierunku jego 

zainteresowań, udział w konkursach i zawodach. Praca z uczniem zdolnym bazować będzie na 

zajęciach kół przedmiotowych i zróżnicowanych formach pracy na lekcji oraz na indywidualnym 

programie nauki lub toku nauki. Jednocześnie dużo uwagi należy poświęcić dzieciom o szczególnych 

potrzebach edukacyjnych, z deficytami rozwojowymi; tak, by sukces na miarę możliwości był również 

ich udziałem. Należy dążyć do tego, aby w szkole rozwijać edukację włączającą poprzez stwarzanie 

warunków i form dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów w ramach organizowanej dla nich 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Sprawą wielkiej wagi będzie podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, wspólne uczenie 

się, doskonalenie warsztatu i metod pracy, dzielenie się zdobytą wiedzą w ramach WDN. Będzie to też 

okazja do poprawy relacji międzyludzkich, dobrej komunikacji i współpracy. Nauczyciele winni 

współtworzyć, wspólnie  projektować zadania edukacyjne, zespołowo rozwiązywać problemy. Uczący  
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w klasach IV-VIII winni udoskonalać integrację międzyprzedmiotową, by w umysłach dzieci rodziło się 

przekonanie, że świat jest jeden. 

Za równie ważny element kształcenia, uważa się wypracowanie nowych form spotkań, 

komunikacji na płaszczyźnie: uczniowie – rodzice – nauczyciele oraz opracowanie projektu 

pedagogizacji rodziców.  

 

2. Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę 
  
 Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych stwarzają uczniom możliwości rozwijania uzdolnień  

i zainteresowań. Ważna jest okresowa weryfikacja oferty zajęć dodatkowych po przeanalizowaniu 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz zwiększenie udziału dzieci w kołach zainteresowań.  

Szansą dla rozwoju szkoły jest nawiązanie kontaktów ze szkołami z Unii Europejskiej. Należy 

stwarzać uczniom możliwości przeżyć emocjonalnych, także w kontaktach rówieśniczych z młodzieżą  

z innych państw europejskich, w aktywnym uczestnictwie w kulturze – za pośrednictwem teatru, 

plastyki, muzyki, literatury, zabytków, dzieł kultury materialnej, obyczajów i tradycji ludowych.  

Nadal szkoła będzie uczestniczyć w projekcie „Dzień Wiosny w Europie”, gdyż kształtowanie 

postaw „Młodego Europejczyka” to cel współczesnej szkoły. 

Sport będzie znaczącym filarem szkoły. To niezbędny dla uczniów element zdrowia, wytyczania 

celów i determinacji w ich osiąganiu.  
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WYCHOWANIE 
 
1. Program szkoły 
 

  
 Dążenie do tworzenia właściwej atmosfery w kontaktach nauczyciel – uczeń oraz do tego, by 

uczniowie bez lęku przychodzili na zajęcia, mieli zaufanie do nauczycieli, ale równocześnie okazywali 

pedagogom szacunek i poważanie to jedno z głównych zadań szkoły. 

 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły będzie kładł nacisk na: 

 uczciwość i prawość jako zasady postępowania, 

 poszanowanie godności każdego człowieka, w tym niepełnosprawnego, 

 odpowiedzialność za swoje decyzje, 

 umiejętność współpracy. 

Zamierzeniem jest, by funkcjonowanie placówki opierało się na zasadach demokratycznych, by 

nasza szkoła wdrażała uczniów do aktywnego życia w społeczeństwie obywatelskim. Szkole potrzebna 

jest „Konstytucja uczniowska”. W programie oprócz informacji o czynnikach ryzyka, zagrożeniach, 

winien znaleźć się bogaty katalog działań alternatywnych, czyli form i sposobów pożądanej aktywności 

wychowanków. 

Planuje się wspomaganie procesu wychowawczego poprzez: 

 nawiązywanie do autorytetu patrona szkoły i jego postawy i czynów 

 budowanie tradycji wokół imienia i sztandaru szkoły 

 kultywowanie dotychczasowych tradycji 

 umacnianie postaw patriotycznych i więzi z „małą ojczyzną” 

 spotkania integracyjne z Domami Pomocy Społecznej w Iwoniczu 

 ścisłą współpracę z rodzicami, pedagogizację rodziców. 

Należy stale modyfikować Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły. Trzeba włączyć do 

pracy wychowawczej więcej opracowań autorskich oraz najnowsze programy wychowawcze 

i profilaktyczne oferowane z zewnątrz, z dostosowaniem do problemów i potrzeb rozwojowych dzieci. 

Rozpoznawanie na bieżąco w szkole problemów wychowawczych będzie należeć do Szkolnego 

Zespołu Wychowawczego.  
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2. Bezpieczna szkoła 
 

Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz różnorodność zajęć 

pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole. 

Ważne jest opracowanie i wdrożenie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia, 

organizowania pomocy w postaci terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dla uczniów 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem, agresywnych.  

 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole jest bardzo ważnym priorytetowym zadaniem. 

Planuje się realizację programu „Bezpieczna +” przy współdziałaniu wszystkich instytucji 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa, chodzi tu o placówki oświatowe, policję, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radnych, koordynatora ds. 

bezpieczeństwa. 

 Istotne jest też uświadomienie uczniom zagrożeń od strony uzależnień. Największa 

skuteczność działań jest obserwowana, gdy sami uczniowie angażują się w różne przedsięwzięcia 

w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Doskonale sprawdzają się w szkole np. 

debaty, konkursy, sejmiki, scenki teatralne i inne.  

Innym ważnym zadaniem szkoły jest ochrona przed zagrożeniem w sieci. Trzeba podejmować 

systematyczne działania dla podniesienia świadomości, wskazywania korzyści i zagrożeń płynących 

z Internetu.   

W celu wyeliminowania różnych zachowań agresywnych i wsparcia uczniów z problemami 

emocjonalnymi wskazane jest zatrudnienie w szkole psychologa. 

Aby działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów były skuteczne i eliminowały 

wszelkie zagrożenia, należy wdrożyć rozwiązania systemowe w postaci regulaminów i procedur 

dostosowania przez uczniów, nauczycieli i rodziców.  
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OPIEKA 
 
Szkoła będzie troszczyć się o wszechstronny rozwój uczniów, w atmosferze bezpieczeństwa 

i poszanowania zdrowia przy aktywnym udziale rodziców i opiekunów.  

Do najważniejszych zadań opiekuńczych szkoły zalicza się wspieranie rozwoju emocjonalnego  

i społecznego uczniów. Niezbędny jest życzliwy stosunek nauczycieli do uczniów i dobre rozumienie 

motywów ich postępowania, a także poznanie warunków życia swoich wychowanków.  

Szkoła będzie realizować swoją funkcję opiekuńczą także poprzez: 

 organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, 

dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych  

 podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych  

 pomoc lekarzy specjalistów w ochronie zdrowia dzieci  

 prowadzenie badań przesiewowych 

 przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego młodych ludzi oraz rozwijanie ich 

zainteresowań  

 działania na rzecz integracji zespołów klasowych i z dziećmi niepełnosprawnymi 

 działania związane z organizacją wypoczynku. 

Planowane jest wzmocnienie działań placówki w kierunku rozpoznawania i udzielania pomocy 

uczniom z rodzin o niskim statusie materialnym. Na pewno nadal będziemy współpracować z Polską 

Akcją Humanitarną w ramach akcji „Pajacyk”, skąd dzieci otrzymują dofinansowanie do żywienia  

w szkole.  

Pedagodzy powinni ciągle aktualizować bazę danych uczniów potrzebujących opieki, 

monitorować samopoczucie przedstawicieli różnych grup społeczności szkolnej.  
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ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ 
 
1. Baza szkoły. Warunki pracy i nauki 

 

Każda placówka oświatowa, aby mogła skutecznie realizować misję, wymaga określonych 

warunków funkcjonowania, estetycznych i materialnych. Istniejącą bazę trzeba nadal poprawiać  

i unowocześniać po to, by efektywnie realizować zadania szkoły.  

 W celu poprawy warunków nauki i pracy, w najbliższych latach zamierza się rozpocząć 

rozbudowę szkoły (nadbudowa nad salą gimnastyczną lub dobudowa) po to, aby zwiększyć ilość sal dla 

dzieci z oddziałów przedszkolnych, zorganizować większe pomieszczenia na bibliotekę z czytelnią, 

pokój nauczycielski, archiwum, magazyn sportowy oraz magazyn gospodarczy w celu przechowywania 

elementów dekoracji i scenografii. Podjęte zostaną wszelkie starania w celu zorganizowania 

nowoczesnej pracowni językowej, sali kinowej i widowiskowej. 

 Na bieżąco i sukcesywnie będą wykonywane drobne naprawy i remonty w ramach posiadanych 

przez szkołę środków finansowych. Planuje się pozyskiwać też dodatkowe środki - szukać sponsorów 

i oszczędności w placówce, aplikować o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we 

współpracy z organem prowadzącym placówkę.  

Systematycznie będzie wzbogacana biblioteka szkolna w nowości czytelniczo – medialne we 

współpracy z Radą Rodziców.   

 W świetlicy szkolnej niezbędna będzie wymiana oświetlenia, gdyż istniejące nie spełnia norm 

i wymogów Sanepidu. Planuje się też wymianę grzejników CO w budynku nr 1. 

 Zakłada się, że we współpracy z organem prowadzącym uda się w najbliższym czasie 

rozpocząć prace związane z remontem korytarzy w budynku nr 1 (ściany, podłoga) oraz schody 

wejściowe z zadaszeniem. Natomiast w budynku nr 2 należy wymienić okna w sali gimnastycznej, 

ocieplić ściany zewnętrzne, wyremontować parking i drogi dojścia do szkoły oraz ogrodzenie terenu. 

Pilnie trzeba wymienić pokrycie dachowe nad salą gimnastyczną oraz rozbudować monitoring wizyjny. 

   

2. Organizacja pracy. Administrowanie placówką 

 Aby szkoła sprawnie i efektywnie funkcjonowała musi być dobrze zarządzana. Przez dobre 

zarządzanie rozumiane jest swoiste „rozdanie” kompetencji na każdym stanowisku pracy. Zarówno 

nauczyciele jak i inni pracownicy szkoły winni mieć ściśle określone zadania i zakresy 

odpowiedzialności, tak, by nie miało miejsca dublowanie kompetencji i nakładanie się obowiązków. 

Dobre zarządzanie to również umiejętność słuchania pracowników przez szefa, to również 
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przyznawanie się do błędów i ich korygowanie po rozmowie z pracownikami. Dobre zarządzanie to 

uwzględnianie wyników ewaluacji pracy szkoły. 

 Nauczycieli trzeba przyjaźnie zachęcać, inspirować do podejmowania trudów kształcenia i do 

nowatorstwa pedagogicznego. Ocena pracy nauczyciela winna odzwierciedlać wkład pracy nauczyciela 

w podnoszenie jakości funkcjonowania placówki. Każdy wychowawca i każdy nauczyciel będą 

nowatorami w swej pracy wychowawczej tworząc w ramach swego przedmiotu, swego zespołu 

wychowanków swoisty, niepowtarzalny i autorski klimat.  

 Pracownicy administracji i obsługi to bardzo ważne ogniwo w funkcjonowaniu szkoły. W tym 

zakresie należy zwrócić uwagę na to, by również ci pracownicy byli aktywnie włączani w szeroko 

rozumiany proces wychowawczo – opiekuńczy, realizowany w szkole. 

 
 
3. Promocja szkoły 

W procesie zarządzania szkołą oraz kształtowania jej wizerunku w środowisku istotną rolę 

pełnić będzie prowadzenie odpowiedniej promocji poprzez: 

 utrwalanie i pogłębianie kulturotwórczej roli szkoły w środowisku 

 wykorzystanie siły Internetu i mediów 

 organizowanie planowych, tematycznych zebrań z rodzicami z udziałem grona pedagogicznego  

i prelegentów 

 uściślenie kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje i imprezy integracyjne 

 wykorzystanie tablic informacyjnych, być może radiowęzła szkolnego. 

W ramach pracy wychowawczej istotnym elementem jest odkrywanie naturalnych talentów 

u dzieci i pobudzanie ich do działalności artystycznej. 

 W celu wytworzenia pozytywnego odbioru placówki w regionie oraz wyrobienia wśród uczniów 

lokalnego patriotyzmu, szkoła musi być inicjatorem innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, a także 

włączać się w ważne i wartościowe wydarzenia lokalne. Szkoła ma doświadczenie we współdziałaniu ze 

środowiskiem. Podejmowaliśmy już wiele inicjatyw integrujących środowiska lokalne oraz współpracę 

z instytucjami.  

 W celu tworzenia dobrej organizacji pracy szkoły zamiarem jest zgodnie i harmonijnie 

współpracować z organem prowadzącym i nadzorującym. Dobra współpraca oparta o ścisły kontakt, 

wspólne projektowanie i realizacja zamierzeń - to kształtowanie prawidłowego oblicza oświaty 

samorządowej.  

 Bardzo istotna jest również współpraca z najbliższym środowiskiem lokalnym. Należy 

postrzegać to środowisko jako sprzymierzeńców szkoły. W szkole tak widzianej - łatwiej będzie 
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pozyskiwać sojuszników i nawiązywać współpracę z instytucjami w gminie, czy też uzyskiwać finansowe 

wsparcie dla podejmowanych przedsięwzięć.  

 

 
4. Dyrektor – menedżer 

 
Dyrektor powinien mieć rozeznanie nie tylko w sprawach oświatowych, ale również skutecznie 

poruszać się w obrębie innych spraw związanych z funkcjonowaniem placówki, charakterystycznych dla 

menedżerów. 

Konieczne są zatem umiejętności, wiedza i doświadczenie, potrzebne do zarządzania szkołą 

(prawo oświatowe, technologia informacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość, praca  

w zespole, motywowanie, umiejętność negocjacji) poprzez ciągłe doskonalenie w tym zakresie. 

Mocną stroną jest doświadczenie dyrekcji szkoły w zakresie efektywnej przedsiębiorczości, 

pozyskiwaniu sponsorów i funduszy na nowatorskie projekty.  

5. Dyrektor a Związki Zawodowe. 

      
W Szkole Podstawowej w Iwoniczu działają Związki Zawodowe wywodzące się z dwóch różnych central 

związkowych: NSZZ – „Solidarność” i OPZZ - Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pracownicy mają 

pełną swoją reprezentację. Wszelkie decyzje będą podejmowane wspólnie z kolegami związkowcami 

kierując się zdrowym rozsądkiem, przestrzegając praw związkowych i zasad kompromisu. Działacze 

związkowi będą angażowani do opracowania ważnych szkolnych dokumentów i do współpracy przy 

dochodzeniu do ważnych dla szkoły decyzji.  

 
6. Nadzór pedagogiczny 
 

Nadzór pedagogiczny będzie prowadzony na bieżąco, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia MEN, 

w obrębie ewaluacji, kontroli i wspomagania. Ewaluacji poddawane będą co roku zagadnienia istotnie 

ważne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju placówki oraz wymagania określone przez Ministra 

Edukacji Narodowej czy Kuratora Oświaty. Ewaluację wewnętrzną prowadzić będą zespoły nauczycieli. 

Na podstawie badania powstanie raport, który pozwoli wskazać mocne strony szkoły oraz jej 

problemy. Ich analiza pozwoli modyfikować corocznie plany pracy szkoły. 

 
7. Szkoła a środowisko lokalne 
  
W ramach współpracy ze środowiskiem zamiarem jest pozyskać przyjaciół szkoły, którzy widząc 

celowość i skutek działań będą współpracować systematycznie i wzbogacać bazę szkoły.  

Z takiej działalności płyną i inne korzyści pozafinansowe – jest to budowanie przychylności i solidnego 
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wizerunku szkoły w otoczeniu. Otoczenie stawia przed szkołą wymagania, wydaje również opinie, które 

mają dużą siłę oddziaływania. Szkoła posiada sporo możliwości, z którymi otoczenie musi się liczyć. Te 

atuty dyrektor – menedżer powinien umieć wykorzystać. 

Mamy zamiar czerpać z walorów i atutów środowiska, tj. atrakcyjnego położenia blisko uzdrowiska, 

sąsiedztwa Domów Pomocy Społecznej, prężnej działalności organizacji przy parafii, aktywności i chęci 

współpracy Koła Gospodyń Wiejskich. 

Trzeba pamiętać, że nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, a przez to 

możliwości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana i przyjęta przez współpracowników. Zatem 

najważniejsze jest zmobilizować Grono Pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi do 

twórczej, zespołowej, odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju uczniów, a przez to całej szkoły. Musi też 

wzrastać świadomość pedagogiczna w zakresie nieustającego rozwoju zawodowego, który wynika  

z charakteru pracy nauczyciela, ważnego autorytetu w życiu wielu młodych ludzi. 

Szkoła powinna być ukierunkowana na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego  

i lokalnego. Powinna zapewniać dobre przygotowanie do następnego etapu kształcenia, a jednocześnie 

być podatna na modyfikacje umożliwiające wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.  

Każdy uczeń powinien mieć zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są 

niezbędne w dalszym etapie nauki oraz kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. 

Realizację tego zapewni indywidualne podejście do każdego z osobna oraz przyjazna atmosfera oparta 

na wzajemnej akceptacji. 

Nadanie szkole imienia ks. Antoniego Podgórskiego oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru 

dnia 5 czerwca 2009 roku było dla społeczności wielkim wydarzeniem. Patron takiego formatu, nadał 

również pewien kierunek rozwojowi szkoły. Naturalną konsekwencją uhonorowania tak wielkiego 

autorytetu są obchody Dnia Patrona. 

Ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań szkoły będą rodzice, którzy zechcą 

współpracować ze szkołą na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia.  

Ważne i stabilizujące pracę szkoły będzie zaufanie środowiska oraz władz gminy. 

 

Wizja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej uczniom, otwartej na 

inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców, kreatywnej, w miarę możliwości samodzielnej finansowo. 

 To, jaka jest i będzie szkoła w Iwoniczu, zależy od tego, kto ją będzie tworzył, to znaczy przede 

wszystkim od dyrektora, kadry pedagogicznej, a także od pracowników administracji i obsługi oraz 

uczniów, jako podmiotów działań szkoły. 
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MODEL ABSOLWENTA 

 
Model absolwenta: 

W zakresie wiedzy:   

 zna podstawowe wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu i życiu, 

 ma wiadomości o otaczającym świecie i zjawiskach w nim zachodzących, 

  posiada wiedzę o zagrożeniach wynikających ze współczesnej cywilizacji, 

  zna kulturę, obyczaje i historię własnej miejscowości, regionu, kraju, Europy, 

 zna normy zachowania i postępowania. 

W zakresie umiejętności: 

 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

 umie stosować poznane wiadomości w życiu, 

 dzieli się swoją wiedzą i współpracuje w zespole, 

 potrafi samodzielnie dostrzegać i rozwiązywać problemy, 

 posiada umiejętności komunikowania i zachowania w różnych sytuacjach, 

 potrafi okazać szacunek względem dorosłych, 

 potrafi zachować się bezpiecznie. 

W zakresie postaw:  

 aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym szkoły i środowiska, 

 ma poczucie własnej wartości, jest asertywny, 

 jest kulturalny, wrażliwy i tolerancyjny, 

 przestrzega norm postępowania wobec rówieśników i dorosłych, 

 szanuje siebie i innych, 

 dba o zdrowie i unika zagrożeń, 

 optymalnie wykorzystuje swoje możliwości i talenty, 

 jest dumny z przynależności do społeczności lokalnej i narodu polskiego. 
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EWALUACJA Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły 

 

 
1. Ewaluacji  podlegać będą:  

 Misja szkoły, 

 Obszary działania szkoły: kształcenie, opieka , wychowanie i organizacja,       

 Główne cele,  

 Priorytety szkoły. 

 
2. Narzędzia ewaluacji programu rozwoju  szkoły: 

 Rozmowy i ankietowanie uczniów. 

 Spotkania z rodzicami. 

 Ankietowanie nauczycieli i rodziców. 

 Rozmowy z nauczycielami. 

 Obserwacja lekcji. 

 Spotkania z pedagogiem i logopedą. 

 Testy roczne sprawdzające efekty kształcenia i wychowania. 

 Kwestionariusze.  

 
3. Raport.  

 
4. Modyfikacja koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły na podstawie wniosków i rekomendacji. 

 
 


