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„Szkoła nie jest przystankiem. Jest 
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Opracowana na podstawie: 

 

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku (Dz. U.  z 

2012 roku, poz. 911) 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009 roku w 

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

4. Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz 674 z późn. 

zm.) 

5. Statutu Szkoły Podstawowej w Idzikowicach 

6. Programu wychowawczy Szkoły Podstawowej w Idzikowicach 

7. Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej w Idzikowicach 
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              Cel priorytetowy szkoły 

 
Tworzenie  środowiska gwarantującego wysoką jakość pracy 

ukierunkowanej na wszechstronny rozwój ucznia z 

uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości 

 
I. Główne cele szkoły 

 

1. Tworzenie warunków do samodzielnego zdobywania 

wiedzy, świadomego uczenia się i rozwijania własnych 

zainteresowań uczniów. Przygotowanie ich do aktywnego 

udziału w życiu społecznym. 

 

 

Realizacja celu: 

 

1) Diagnoza osiągnięć uczniów za pomocą testów zewnętrznych  

i wewnętrznych. 

2) Ewaluacja i analiza wyników egzaminów zewnętrznych. 

3) Zróżnicowanie oferty zajęć dodatkowych szkoły w celu umożliwienia 

rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów. 

4) Dostosowanie treści programowych dla  uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

5) Organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami 

szkolnymi. 

6) Motywowanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań  

i uzdolnień. 

7) Systematyczne uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych  

i zawodach sportowych na różnym szczeblu. 

8)  Doskonalenie umiejętności efektywnej pracy w zespole. 

9)  Promowanie osiągnięć uczniów.  
 

 

2. Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia . 

Profilaktyka uzależnień. 

 

 

Realizacja celu: 

 

1) Udział rodziców w planowaniu pracy wychowawczej szkoły 

2) Organizowanie pogadanek dla uczniów i rodziców z udziałem specjalistów. 
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3) Integrowanie uczniów w zespołach klasowych i w całej szkole poprzez organizację 

imprez i uroczystości szkolnych, wyjazdów. 
4) Organizowanie prelekcji, pogadanek z podmiotami zewnętrznymi.  
5) Udział w programach propagujących bezpieczeństwo. 

 

3. Tworzenie klimatu sprzyjającego efektywnej pracy 

uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, dyrektora 

szkoły. 

 

Realizacja celu: 

 

1) Dbałość o przestrzeganie praw ucznia i dziecka 

2) Samorządność uczniów w organizacji imprez i uroczystości szkolnych 

3) Udział rodziców w planowaniu imprez środowiskowych 

4) Przyznawanie nagród uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi 

zgodnie z przyjętymi zasadami. 

5) Możliwość wprowadzania innowacji pedagogicznych, sytuacyjnych. 

6) Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli.  

 

 

 

4. Promocja szkoły. Współpraca z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym. 

 

 

1) Współpraca z prasą lokalną – przekazywanie informacji na temat 

szkolnych działań 

2) Prowadzenie strony internetowej szkoły 

http://spidzikowice.szkolnastrona.pl 

3) Wystawienie Jasełek dla społeczności lokalnej. 

4) Organizacja imprez we współpracy z Radą Rodziców. 

5) Organizacja warsztatów regionalnych z udziałem twórców ludowych. 

6) Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich. 

 

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

 

1. Szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą 

działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego 

uwzględniając wymiar wychowawczy. 

2. Statut szkoły wraz z załącznikami. 

3. Program wychowawczy szkoły opisuje w całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym  

i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 
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4. Program profilaktyki. 
 

Załącznikiem do „Koncepcji pracy szkoły Podstawowej w Idzikowicach 2015– 2019” 

jest „Roczny plan działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych” na dany 

rok szkolny 

 

 

II. Wizja  

 

  Jesteśmy szkołą propagującą humanistyczny system wartości. 

Proponujemy nowoczesne metody nauczania, dostosowane do potrzeb 

współczesnego świata. Zapewniamy wysoki poziom przekazywanej wiedzy, 

opiekę wykwalifikowanej kadry, dostęp do najnowszych zdobyczy techniki, 

ciekawe i różnorodne zajęcia.  

Jesteśmy szkołą bezpieczną, wolną od patologii i uzależnień.  

 Wszystkie działania nauczycieli i uczniów w szkole prowadzą  do 

osiągnięcia ideału. Absolwent naszej szkoły  bardzo dobrze funkcjonuje w 

swoim naturalnym środowisku: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na 

otaczający świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego  

i atrakcyjnego. Ma określony dość szeroki  krąg zainteresowań, którym 

poświęca swój czas, i które stara się rozwijać. 

 

 

UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY 

 

Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. 

Chętnie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia  

i rozważając poglądy innych. W grupie potrafi działać zgodnie  

z obowiązującymi w niej zasadami. 

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów 

jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. 

Akceptuje porażki. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Działając 

w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności. 

Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając  

z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata. Stara się poszerzać swoją 

wiedzę. 

Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane 

informacje i oceniać ich przydatność. 

Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku. 

Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie  

z zasadami higieny. 

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości 

obowiązujący w jego otoczeniu. 
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Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś 

normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego  

i zrozumieć go. 

Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem 

planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi. 

 

Uczeń i absolwent naszej szkoły odnosi sukcesy w różnych dziedzinach 

nauki, kultury i sportu. Jest dobrym, mądrym i szczęśliwym człowiekiem. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


