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MISJA SZKOŁY I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

 

„Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile,  

ale jest owocem zwycięstwa nad samym sobą, 

 nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści,  

które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka” 

               

Jan Paweł II  

 

 Jesteśmy placówką, która w trosce o wszechstronny rozwój dziecka realizuje zadania 

wynikające z kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji przedszkola i szkoły. 

Staramy się o to, aby nasi uczniowie aktywnie i twórczo uczestniczyli w pracy szkoły, uczyli 

się w niej samorządności, kształtowania adekwatnej samooceny, empatii, tolerancji, 

otwartości, szacunku wobec siebie i innych, pozytywnego stosunku do życia. 

Wychowanie traktujemy jako proces wspomagania rozwoju dziecka i dlatego we wszelkich 

działaniach uwzględniamy istotne sfery funkcjonowania człowieka: 

- potrzeby stanowiące motor rozwoju, 

- świadomość wytyczającą kierunki rozwoju, 

- uczucie będące drogą do powstania nowych umiejętności, 

- komunikację, jako sposób wyrażania siebie i przyswajania doświadczeń.  

Proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy opieramy o ścisłą współpracę                               

z rodzicami, władzami gminy, kościoła i szeroko rozumianym środowiskiem społecznym, by 

wspólnie rozwijać zainteresowania uczniów i zapobiegać przemocy i nałogom. 

Promujemy uczniów zdolnych. Zapewniamy im pomoc merytoryczną nauczycieli oraz 

nieograniczony dostęp do informacji. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. 

Dzięki aktywnej działalności samorządu szkolnego umożliwiamy młodzieży angażowanie się 

w życie szkoły, jednocześnie przygotowując do pełnienia ważnych ról społecznych                          

w przyszłości. 

 Czym wyróżnia się nasza placówka? Jesteśmy trwale związani ze środowiskiem 

lokalnym. Społeczność przedszkolna i szkolna chętnie podejmuje się działań na rzecz gminy i 

jej mieszkańców. Chcemy, by nasi uczniowie poznawali tradycje i obyczaje swojej 

miejscowości, kultywowali je, a w przyszłości stali się uczciwymi obywatelami. Dążymy do 

tego, by być placówką  jak najbardziej przyjazną środowisku lokalnemu.  
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WIZJA SZKOŁY I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

 

Wychowanie nierozerwalnie łączymy z wiedzą i kreowaniem umiejętności. Nasze 

zamierzenia wychowawcze realizowane będą przez wszystkich nauczycieli w ramach 

wychowania przedszkolnego, nauczania wszystkich przedmiotów oraz godzin do dyspozycji 

wychowawcy klasy, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości i apeli szkolnych, wycieczek, 

wyjazdów, imprez sportowych  i innych działań szkoły.  

  Nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do 

samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, 

przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym, oraz zmierzają do tego, aby dzieci i 

uczniowie w szczególności: 

1) znajdowali w przedszkolu i szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego 

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym, duchowym); 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie; 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie; 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego z dobrem 

innych. Odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność  własną                  

z wolnością innych; 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich 

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie; 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych; 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów                

i hierarchizacji wartości oraz  mieli możliwość doskonalenia się; 
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8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli                        

i uczniów.  

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA 

          Absolwent naszego punktu przedszkolnego: 

1) zna zasady i normy kultury bycia; 

2) wyznaje takie zasady jak dobro, prawda, piękno; 

3) jest ciekawy świata; 

4) dąży do pogłębiania wiedzy; 

5) rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty; 

6) jest otwarty, koleżeński w kontaktach z rówieśnikami, 

7) jest samodzielny, 

8) posiada elementarne podstawy wiedzy i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w 

szkole; 

9) jest wrażliwy na sztukę i piękno otaczającego go świata; 

10) wie co sprzyja i zagraża zdrowiu; 

11) jest przygotowany do stawiania czoła trudnościom, kłopotom które może napotkać na 

swojej drodze. 

Absolwent naszej szkoły, na miarę swojego wieku jest: 

1) Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza że: 

 zna swoje prawa w szkole i w domu i potrafi się upomnieć o ich przestrzeganie; 

 rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je, czuje się 

odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swojej grupy; 

 posiada własne zdanie o różnych sprawach i jest gotów prezentować je innym, respektując 

ich prawo do odmienności w tym względzie; 

 przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji; 

 dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich 

przestrzegać; 
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 uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie klasy i szkoły. 

2) Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że: 

 zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzysta z nich; 

 ma własne pomysły na rozwiązanie napotkanych problemów i wypróbowuje je w swych 

działaniach; 

 wykazuje znaczną konsekwencję w realizacji swych zamierzeń; 

 umie racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych. 

3) Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza że: 

 stara się zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych i uczciwych; 

 umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje. 

4) Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza że: 

 dobrze zna nawet złożone normy zachowań obowiązujące w jego środowisku szkolnym               

i domowym i stara się stosować do nich; 

 nie eksponuje swej osoby i swego działania w sposób rażący innych; 

 używa języka uprzejmego i oddającego szacunek innych; 

 potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych 

(np. kino, teatr, muzeum). 

5) Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza że: 

 potrafi zachowanie własne i innych odnieść do systemu wartości obowiązującego nie 

tylko w społeczności lokalnej, ale też w naszym kręgu cywilizacyjnym i dostrzec 

ewentualne rozbieżności; 

 z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata 

zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je krytycznej 

analizie; 

 odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych. 

 

Przedszkolak przyszłości to dziecko z naszego punktu przedszkolnego – kreatywne, 

samodzielne, otwarte na zmiany zachodzące w otaczającym świecie, gotowe do podjęcia 

nauki w I klasie. 

Uczeń kończący naszą szkołę jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w kolejnym 

etapie edukacyjnym. 
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CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE W PUNKCIE 

PRZEDSZKOLNYM 

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 

• Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją 

pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej 

założeniem jest otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia 

bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na 

zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie 

wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich  

w działaniach (pozwolenie na wykonanie ,,po swojemu”), pomoc i zachęta do 

przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja). 

• W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i 

celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują działania, rozwiązują 

problemy i doskonalą metody i formy pracy. 

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się. 

• Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru 

różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w 

jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda 

wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również 

kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. 

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

• Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, 

wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a 

podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie 

współpracować. 

4. Dzieci są aktywne. 

• Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące i 

indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. 

Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną. 

5. Respektowane są normy społeczne. 

• Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi 

członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki. 
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• Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są 

postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, 

zamiary, oczekiwania. 

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

• W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans 

edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych 

dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez 

stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i 

diagnozy przedszkolnej. 

• Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.. 

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

• Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w 

wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. 

• Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, 

zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy 

wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego. 

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 

• Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, 

podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych 

działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci i aktywności 

fizycznej. 

• Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym. 

• Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: Zespołem Szkól w Siennicy 

Różanej, uczelniami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krasnymstawie. 

9. Rodzice są partnerami przedszkola. 

• Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola 

w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym. 

• Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

• Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne 

uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Przedszkole daje rodzicom 

możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z 

nauczycielami, prowadzenie ,,rozmów rozwojowych” i umożliwienie im 

kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego 

rozwoju. 

• Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez 

dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc 

użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek. Przedszkole gości ekspertów i 

specjalistów z różnych dziedzin. 

• Organizowane są imprezy środowiskowe, konkursy plastyczne, zawody sportowe. 

• Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami :    

 Szkołą Podstawową w Siennicy Różanej – uczestnictwo w uroczystościach szkolnych 

na zaproszenie społeczności szkolnej 

 Gimnazjum w Siennicy Różanej – uczestnictwo w ważnych wydarzeniach z życia 

gimnazjum. 

 Ośrodkiem Zdrowia w Siennicy Różanej – zwiedzamy ośrodek , poznajemy pracę 

lekarza, stomatologa, pielęgniarki ,zapraszamy pielęgniarkę na pogadanki, 

przeprowadzanie przeglądu czystości dzieci  

 Biblioteką Gminną w Siennicy Różanej  - zwiedzamy bibliotekę, nawiązujemy 

współpracę z jej pracownikami, dzieci zdobywają cenne informacje  poprzez czytanie 

książek. Bezpośredni kontakt dzieci z miejscem, w którym można wypożyczyć 

książkę do domu, rozbudza wyobraźnię i poszerza wiedzę . 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie– pracownicy poradni 

chętnie służą pomocą , zapraszają rodziców  na dyżury. 

 Ochotniczą Strażą Pożarną w  Siennicy Różanej -  strażacy  pokazują dzieciom 

samochód  strażacki oraz jego całe wyposażenie. Demonstrują  także udzielanie 

pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wyniku wypadku samochodowego..  

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej – jestem w ciągłym 

kontakcie z pracownikami opieki w trosce o dzieci potrzebujące pomocy, m.in. 

finansuje posiłki dla dzieci , wspiera  dzieci  w artykuły żywnościowe. 

 Urzędem Gminy w Siennicy Różanej - dzieci zwiedzają Urząd Gminy , poznają pracę 

Wójta Gminy i pracowników Zespołu Obsługi Oświaty. Dzieci i rodzice biorą udział 

w uroczystościach organizowanych przez gminę,  

  Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Różanej – poprzez uczestnictwo naszych 

wychowanków w imprezach i warsztatach  organizowanych przez GCK 

 

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań wewnętrznych. 



8 
 

• W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się 

systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek 

wprowadzanych zmian. 

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.  

• Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry 

klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i 

rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji. 

• Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do 

planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola oraz podnoszą 

bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu. 

• Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych 

programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi. 

• Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny. 

II. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY  PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

METODY STOSOWANE W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 

Stosowane metody i formy pracy zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny 

sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. 

1. Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego: 

a)  metody czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną 

działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku,  metoda ćwiczeń utrwalających. 

b) metody oglądowe: obserwacja i pokaz,  osobisty przykład nauczyciela, 

  udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie 

utwory literackie, koncerty muzyczne. 

c) metody słowne: rozmowy, opowiadania, gawędy, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby 

społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa.  

2. Metody aktywizujące; burza mózgów, mapa pojęciowa, metoda projektu, stymulacje, 

dramy, gry i zabawy planszowe 

3. Nowatorskie toki metodyczne: Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia 

Pedagogów I Animatorów KLANZA, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Opowieść 

ruchowa, Gimnastyka ekspresyjna R. Labana, Metoda K. Orffa, Metodę Dobrego Startu M. 

Bogdanowicz, Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – elementy dziecięcej 
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matematyki, bajko terapia, aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss, nauka czytania metodą I. 

Majchrzak, elementy metody M. Montessori, wybrane techniki relaksacyjne 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Zajęcia dodatkowe prowadzone są w punkcie przedszkolnym na podstawie wniosków 

Rodziców. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Zespołu Szkół zgodnie z wymaganymi 

kwalifikacjami.  Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii o zajęciach prowadzonych 

w roku ubiegłym. 

 W punkcie przedszkolnym prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe: 

− religia,  

− język angielski,  

− zajęcia logopedyczne,  

SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI 

 Stosowane nagrody: pochwała indywidualna, pochwała przed całą grupą, pochwała przed 

rodzicami, oklaski, emblematy, przydział funkcji. 

Stosowane kary: brak nagrody, upomnienie ustne, czasowe odebranie przydzielonej funkcji, 

chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, poinformowanie rodziców o zachowaniu. 

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej, 

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie 

wyników, wspomaganie rozwoju, 

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej 

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy, 

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego planu, dokumentowanie 

wyników obserwacji, 

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. 

Badanie osiągnięć dzieci w punkcie przedszkolnym odbywa się na podstawie: 
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• prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy), 

• teczek prac,  

• arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, 

• materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.) 

• rozmów. 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI: 

Nauczyciele zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć 

nauczycieli dokonuje się na podstawie: 

• rozmów z nauczycielami, rodzicami, 

• hospitacji, 

• obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy punktu 

przedszkolnego omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających 

odbywających się co pół roku. 

 SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH 

DZIECI: 

• nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i 

wychowania, 

• nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania 

jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu, 

• informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, 

innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli, 

• rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach 

ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy 

nauczyciela lub rodzica, 

• na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju 

dziecka, 

• informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po 

przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.  
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III. FORMY WSPÓŁPRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z RODZICAMI 

 

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w 

wychowaniu: 

• zebrania ogólne i grupowe, 

• konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami, 

• prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. bieżących informacji o organizacji pracy punktu 

przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, 

artykuły), 

• zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców 

• zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów  

• udział w uroczystościach przedszkolnych, 

• włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,  

• udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, 

wypełnianie ankiet  

• wystawy, wycieczki,  

• angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. zakup zabawek, 

pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp. 

 

DECYZYJNOŚĆ RODZICÓW 

 

Rodzice mogą współdecydować w zakresie: udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z 

religii, języka angielskiego, zajęć logopedii i innych), czasu pobytu dziecka w punkcie 

przedszkolnym, udziału dziecka w wycieczkach, wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć 

swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola, ustalenia wysokości 

składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania, wyeliminowania potraw, na które 

dziecko jest uczulone, wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych. 

opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości punktu 

przedszkolnego, organizacji imprez przedszkolnych, organizacji rytmu dnia, wygłaszania 

opinii na temat pracy placówki, propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola. 
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W NASZYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM RODZICE:  

1. Uzyskują pomoc specjalistów.  

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.  

3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.  

4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.  

5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.  

6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.  

7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.  

8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla 

przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną 

pomoc.  

W NASZYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM DZIECKO:  

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.  

2. Czuje się bezpiecznie,  

3. Rozwija się twórczo,  

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,  

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,  

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,  

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.  

8. Wcześnie zaczyna czytać.  

W NASZYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NAUCZYCIELE:  

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych 

przedszkola.  

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.  

3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.  

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.  
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5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych 

kursach i szkoleniach.  

6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.  

7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.  

8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują 

sympatyków i partnerów przedszkola.  

9. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.  

10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.  

IV. PROMOCJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

Działania promocyjne obejmują: 

− prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników 

przedszkola, 

− dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym, 

− prowadzenie tablic informacyjnych i okolicznościowych na korytarzu 

− organizacja uroczystości przedszkolnych, 

− prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej Zespołu 

Szkół, Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Siennicy Różanej. 

− dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

- prezentacja umiejętności artystycznych podczas imprez gminnych. 

V. KIERUNKI PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM   

2012/2013: 

I. Jestem przedszkolakiem –oddziaływanie zespołowe mające na celu dobrą adaptację dzieci 

w punkcie przedszkolnym. 

II. Będę uczniem – podejmowanie działań zespołowych w celu niwelowania dysfunkcji i 

wzmacniania mocnych stron dzieci w celu pełnego przygotowania do nauki w szkole 

VI.KIERUNKI PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM   

2013/2014: 

I. Przedszkolak  liczy i porównuje  - edukacja matematyczna skuteczna i przyjazna dla 

dziecka 
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II. Dziecięca ekspresja werbalna - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji 

językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z 

literaturą, sztuką i teatrem.  

VII. KIERUNKI PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM   

2014/2015: 

I. Bezpieczeństwo na co dzień – kontynuacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i 

dyscyplinowania wychowanków. 

II. Aktywny i twórczy przedszkolak – doskonalenie systemu wspomagania rozwoju 

każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.   

VIII. KIERUNKI PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM   

2015/2016: 

I. Dziecko przyszłym czytelnikiem - zabawy z literaturą, poezją i prozą dziecięcą inspiracją 

do wychowania twórczego. 

II. Przyroda wokół nas – tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości 

ekologicznej dzieci i ich rodziców. 

IX. KIERUNKI PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM   

2016/2017: 

I. Nasze emocje i uczucia - wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w 

różnych sferach działalności ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych. 

II. Dziecko zdrowe i bezpieczne -Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wzbudzanie 

zamiłowania do sprawności ruchowej.  

 

X. HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCIOWEJ OCENY 

WYMAGAŃ PRACY PLACÓWKI  

 

 

Opis wymagania lub wskaźnik 

 

 

Termin realizacji 

1.Obszar 2. Procesy zachodzące w przedszkolu 2012/2013 

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli 
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2. Wymaganie 4: Dzieci nabywają wiadomości i 

umiejętności określone w podstawie programowej 

2013/2014 

2.1 Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i 

wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych 

2.2 Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i 

sposobów jej realizacji 

2.3 W punkcie przedszkolnym monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka z 

uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych 

analiz 

3. Wymaganie 9: Dzieci są aktywne 2014/2015 

3.1 Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w punkcie przedszkolnym i chętnie w 

nich uczestniczą. 

3.2 Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania 

różnorodnych aktywności. 

3.3 Dzieci są wdrażane do samodzielności 

4. Wymaganie 2: Procesy wspomagania rozwoju i 

edukacji dzieci  są zorganizowane w sposób sprzyjający 

uczeniu się. 

2015/2016 

4.1 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym 

potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci 

4.2 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i 

doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane  w planowaniu i 

realizowaniu tych procesów 

4.3 Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej 

5. Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w 

planowaniu                          i realizowaniu procesów 

edukacyjnych. 

2016/2017 

5.1 Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych 

współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy 

5.2 Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy 
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X. REALIZACJA KONCEPCJI ROZWOJU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

OPIERA SIĘ NA: 

1. Programie wychowawczym  

2. Programie profilaktycznym. 

3. Programie adaptacyjnym. 

CELEM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I 

GIMNAZJUM jest: 

1) Zapewnienie dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach  

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

2) Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 

teorii i praktyk. 

3) Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

4) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 

DO NAJWAŻNIEJSZYCH UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANYCH PRZEZ DZIECI I 

UCZNIÓW W TRAKCIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W  SZKOLE 

PODSTAWOWEJ  I  GIMNAZJUM należą: 

1) Uczenie umiejętności przebywania i współdziałania w zespole 

2) Czytanie-c umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 

tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju 

osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. 

3) Myślenie matematyczne- umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. 

4) Myślenie naukowe- umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym                      

do identyfikowania rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków 

opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa. 

5) Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych, zarówno                       

w mowie, jak i w piśmie. 
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6) Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- 

komunikacyjnymi. 

7) Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. 

8) Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz ucznia się. 

9) Umiejętność pracy zespołowej. 

 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich 

dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: 

uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 

szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura 

osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz pracy 

zespołowej.  

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych 

kultur i tradycji. 

Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – 

EUROPEJSKIE RAMY ODNIESIENIA 

 

Tło i cele 

W związku z postępującą globalizacją Unia Europejska staje przed coraz to nowymi 

wyzwaniami, dlatego też każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza 

kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się świata,                    

w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. 

Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – wymiarze ma do odegrania 

zasadniczą rolę polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji 

kluczowych koniecznych, aby umożliwić im elastyczne dostosowywanie się do takich zmian. 

W szczególności, opierając się na wielorakich kompetencjach indywidualnych, należy 

sprostać zróżnicowanym potrzebom osób uczących się poprzez zapewnienie równości                        

i dostępu dla tych grup, które ze względu na trudności edukacyjne, spowodowane 

okolicznościami osobistymi, społecznymi, kulturowymi lub ekonomicznymi, wymagają 

szczególnego wsparcia w realizacji swojego potencjału edukacyjnego. Przykładami takich 

grup są osoby o niskich kwalifikacjach podstawowych, w szczególności osoby o niskiej 
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sprawności w zakresie czytania i pisania, osoby przedwcześnie kończące naukę szkolną, 

długotrwale bezrobotne, powracający do pracy po długotrwałym urlopie, osoby starsze, 

migranci oraz osoby niepełnosprawne. 

W tym kontekście głównymi celami ram odniesienia są: 

1) określenie i zdefiniowanie kompetencji kluczowych koniecznych do osobistej 

samorealizacji, bycia aktywnym obywatelem, spójności społecznej i uzyskania szans na 

zatrudnienie w społeczeństwie wiedzy; 

2) wspieranie działań państw członkowskich zmierzających do zapewnienia młodym ludziom 

po zakończeniu kształcenia i szkoleń kompetencji kluczowych w stopniu przygotowującym 

ich do dorosłego życia i stanowiącym podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego, oraz 

zapewnienia dorosłym możliwości rozwijania i aktualizowania ich kompetencji kluczowych 

w ciągu całego życia; 

3) dostarczenie twórcom polityki, instytucjom edukacyjnym, pracodawcom oraz osobom 

uczącym się narzędzia referencyjnego na poziomie europejskim, aby ułatwić starania na rzecz 

osiągnięcia wspólnie uzgodnionych celów na szczeblu krajowym i europejskim; 

4) określenie ram dalszego działania na poziomie Wspólnoty zarówno w zakresie programu 

roboczego Edukacja i Szkolenia 2010, jak i wspólnotowych programów edukacji i szkolenia. 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

 

Kompetencje są definiowane w niniejszym dokumencie jako połączenie wiedzy, umiejętności 

i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby 

potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji 

społecznej i zatrudnienia. 

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 

1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 

2) porozumiewanie się w językach obcych; 

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 

4) kompetencje informatyczne; 

5) umiejętność uczenia się; 

6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz 

8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
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Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może 

przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Zakresy wielu spośród tych 

kompetencji częściowo się pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie 

wspierają kompetencje w innej. Dobre opanowanie podstawowych umiejętności językowych, 

30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 394/13 czytania, pisania, liczenia                   

i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) jest 

niezbędną podstawą uczenia się; umiejętność uczenia się sprzyja wszelkim innym działaniom 

kształceniowym. Niektóre zagadnienia mają zastosowanie we wszystkich elementach ram 

odniesienia: krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, 

ocena ryzyka, podejmowanie decyzji i konstruktywne kierowanie emocjami są istotne                     

we wszystkich ośmiu kompetencjach kluczowych. 

 

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym  

Definicja: 

Porozumiewanie się w języku ojczystym to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, 

myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie                  

i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie 

kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie 

wolnym. 

 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

Kompetencja komunikacyjna jest wynikiem opanowania języka ojczystego, nieodłącznie 

związanego z rozwojem indywidualnych zdolności poznawczych umożliwiających 

interpretację świata i relacje z innymi ludźmi. Porozumiewanie się w języku ojczystym 

wymaga od osoby znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka. 

Obejmuje ona świadomość głównych typów interakcji słownej, znajomość pewnego zakresu 

tekstów literackich i innych, głównych cech rozmaitych stylów i rejestrów języka oraz 

świadomość zmienności języka i sposobów porozumiewania się w różnych kontekstach. 

Osoby powinny posiadać umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych 

sytuacjach komunikacyjnych, a także obserwowania swojego sposobu porozumiewania się               

i przystosowywania go do wymogów sytuacji. Kompetencja ta obejmuje również 

umiejętności rozróżniania i wykorzystywania różnych typów tekstów, poszukiwania, 

gromadzenia i przetwarzania informacji, wykorzystywania pomocy oraz formułowania                       
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i wyrażania własnych argumentów w mowie i w piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio 

do kontekstu. 

Pozytywna postawa w stosunku do porozumiewania się w ojczystym języku obejmuje 

skłonność do krytycznego i konstruktywnego dialogu, wrażliwość na walory estetyczne oraz 

chęć ich urzeczywistniania oraz zainteresowanie kontaktami z innymi ludźmi. Wiąże się to                      

ze świadomością oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebę rozumienia i używania 

języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie. 

 

2. Porozumiewanie się w językach obcych  

Definicja: 

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych 

wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym – na zdolności                      

do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie                   

i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie 

kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) 

w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w obcych językach 

wymaga również takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień 

opanowania języka przez daną osobę może być różny w przypadku czterech kompetencji 

językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) i poszczególnych języków 

oraz zależny od społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub 

zainteresowań danej osoby. 

 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

Kompetencja porozumiewania się w obcych językach wymaga znajomości słownictwa                    

i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji słownej i rejestrów 

języka. Istotna jest również znajomość konwencji społecznych oraz aspektu kulturowego                    

i zmienności języków.  

Na niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji w językach obcych składa się zdolność 

rozumienia komunikatów słownych, inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz 

czytania, rozumienia i pisania tekstów, odpowiednio do potrzeb danej osoby. Osoby powinny 

także być w stanie właściwie korzystać z pomocy oraz uczyć się języków również                         

w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie. 

Pozytywna postawa obejmuje świadomość różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie 

i ciekawość języków i komunikacji międzykulturowej. 
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3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 

Definicja: 

A. Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia 

matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. 

Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte 

opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu 

– zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne             

i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele). 

 

B. Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego 

zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań                  

i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się 

stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia 

ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych 

przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli. 

 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

A. Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki obejmuje solidną umiejętność liczenia, 

znajomość miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, 

rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które 

matematyka może dać odpowiedź. 

Osoba powinna posiadać umiejętności stosowania głównych zasad i procesów 

matematycznych w codziennych sytuacjach prywatnych i zawodowych, a także śledzenia                   

i oceniania ciągów argumentów. Powinna ona być w stanie rozumować w matematyczny 

sposób, rozumieć dowód matematyczny i komunikować się językiem matematycznym oraz 

korzystać z odpowiednich pomocy. 

Pozytywna postawa w matematyce opiera się na szacunku dla prawdy i chęci szukania 

przyczyn i oceniania ich zasadności. 

 

B. W przypadku nauki i techniki, niezbędna wiedza obejmuje główne zasady rządzące naturą, 

podstawowe pojęcia naukowe, zasady i metody, technikę oraz produkty i procesy techniczne, 

a także rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody. Kompetencje te powinny 

umożliwiać osobom lepsze rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń wynikających z teorii 
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i zastosowań naukowych oraz techniki w społeczeństwach w sensie ogólnym (w powiązaniu        

z podejmowaniem decyzji, wartościami, zagadnieniami moralnymi, kulturą itp.). 

Umiejętności obejmują zdolność do wykorzystywania i posługiwania się narzędziami                        

i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia 

decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów. Osoby powinny również być                  

w stanie rozpoznać niezbędne cechy postępowania naukowego oraz posiadać zdolność 

wyrażania wniosków i sposobów rozumowania, które do tych wniosków doprowadziły. 

Kompetencje w tym obszarze obejmują postawy krytycznego rozumienia i ciekawości, 

zainteresowanie kwestiami etycznymi oraz poszanowanie zarówno bezpieczeństwa, jak                    

i trwałości, w szczególności w odniesieniu do postępu naukowo – technicznego w kontekście 

danej osoby, jej rodziny i społeczności oraz zagadnień globalnych. 

 

4. Kompetencje informatyczne 

Definicja: 

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii 

społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się 

one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów                    

do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji 

oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem 

Internetu. 

 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:  

Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli                        

i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także                   

w pracy. Obejmuje to główne aplikacje komputerowe – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, 

bazy danych, przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi – oraz rozumienie 

możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją                                 

za pośrednictwem mediów elektronicznych (poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe)                  

do celów pracy, rozrywki, wymiany informacji i udziału w sieciach współpracy, a także                

do celów uczenia się i badań. Osoby powinny także rozumieć, w jaki sposób TSI mogą 

wspierać kreatywność i innowacje, a także być świadome zagadnień dotyczących 

prawdziwości i rzetelności dostępnych informacji oraz zasad prawnych i etycznych mających 

zastosowanie przy interaktywnym korzystaniu z TSI. 
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Konieczne umiejętności obejmują zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania 

informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej 

ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych przy 

rozpoznawaniu połączeń. Osoby powinny posiadać umiejętności wykorzystywania narzędzi 

do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność docierania 

do usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania ich i korzystania z nich; powinny również 

być w stanie stosować TSI jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji. 

Korzystanie z TSI wymaga krytycznej i refleksyjnej postawy w stosunku do dostępnych 

informacji oraz odpowiedzialnego wykorzystywania mediów interaktywnych. Rozwijaniu 

tych kompetencji sprzyja również zainteresowanie udziałem w społecznościach i sieciach                 

w celach kulturalnych, społecznych lub zawodowych. 

 

5. Umiejętność uczenia się 

Definicja: 

„Umiejętność uczenia się” to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, 

organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem               

i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje 

świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie 

dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia 

powodzenia w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie 

nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność 

uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń             

w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania 

wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także w edukacji                   

i szkoleniu. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są 

motywacja i wiara we własne możliwości. 

 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

W sytuacji, kiedy uczenie się skierowane jest na osiągnięcie konkretnych celów pracy lub 

kariery, osoba powinna posiadać znajomość wymaganych kompetencji, wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji. We wszystkich przypadkach umiejętność uczenia się wymaga od osoby 

znajomości i rozumienia własnych preferowanych strategii uczenia się, silnych i słabych stron 

własnych umiejętności i kwalifikacji, a także zdolności poszukiwania możliwości kształcenia 

i szkolenia się oraz dostępnej pomocy lub wsparcia. 
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Umiejętność uczenia się wymaga po pierwsze nabycia podstawowych umiejętności czytania, 

pisania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

koniecznych do dalszego uczenia się. Na podstawie tych umiejętności, osoba powinna być                  

w stanie docierać do nowej wiedzy i umiejętności oraz zdobywać, przetwarzać i przyswajać 

je. Wymaga to efektywnego zarządzania własnymi wzorcami uczenia się, kształtowania 

kariery i pracy, a szczególnie wytrwałości w uczeniu się, koncentracji na dłuższych okresach 

oraz krytycznej refleksji na temat celów uczenia się. Osoby powinny być w stanie poświęcać 

czas na samodzielną naukę charakteryzującą się samodyscypliną, ale również na wspólną 

pracę w ramach procesu uczenia się, czerpać korzyści z różnorodności grupy oraz dzielić się 

nabytą wiedzą i umiejętnościami. Powinny one być w stanie organizować własny proces 

uczenia się, ocenić swoją pracę oraz w razie potrzeby szukać rady, informacji i wsparcia. 

Pozytywna postawa obejmuje motywację i wiarę we własne możliwości w uczeniu się                       

i osiąganiu sukcesów w tym procesie przez całe życie. Nastawienie na rozwiązywanie 

problemów sprzyja zarówno procesowi uczenia się, jak i zdolności osoby do pokonywania 

przeszkód i zmieniania się. Chęć wykorzystywania doświadczeń z życia i uczenia się, a także 

ciekawość w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania tego procesu                        

w różnorodnych sytuacjach życiowych to niezbędne elementy pozytywnej postawy. 

 

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie 

Definicja: 

Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres 

zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz 

większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. Kompetencje 

obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu 

o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego                

i demokratycznego uczestnictwa. 

 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

A. Kompetencje społeczne są związane z dobrem osobistym i społecznym, które wymaga 

świadomości, w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego              

i psychicznego, rozumianego również jako zasób danej osoby i jej rodziny oraz 

bezpośredniego otoczenia społecznego, a także wiedzy, w jaki sposób może się do tego 

przyczynić odpowiedni styl życia. Dla powodzenia w kontaktach interpersonalnych                         
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i uczestnictwie społecznym niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania 

ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach i środowiskach (np. w pracy). Równie istotna 

jest świadomość podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, 

równości płci i niedyskryminacji, społeczeństwa i kultury. Konieczne jest rozumienie 

wielokulturowych i społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich, a także 

wzajemnej interakcji narodowej tożsamości kulturowej i tożsamości europejskiej. 

Podstawowe umiejętności w zakresie tej kompetencji obejmują zdolność do konstruktywnego 

porozumiewania się w różnych środowiskach, wykazywania się tolerancją, wyrażania                         

i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia 

klimatu zaufania, a także zdolność do empatii. Osoby powinny być zdolne do radzenia sobie 

ze stresem i frustracją oraz do wyrażania ich w konstruktywny sposób, a także powinny 

dokonywać rozróżnienia sfery osobistej i zawodowej. 

Kompetencja ta opiera się na współpracy, asertywności i prawości. Osoby powinny 

interesować się rozwojem społeczno-gospodarczym, komunikacją międzykulturową, cenić 

różnorodność i szanować innych ludzi, a także być przygotowane na pokonywanie uprzedzeń 

i osiąganie kompromisu. 

 

B. Kompetencje obywatelskie opierają się na znajomości pojęć demokracji, sprawiedliwości, 

równości, obywatelstwa i praw obywatelskich, łącznie ze sposobem ich sformułowania                      

w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i międzynarodowych deklaracjach oraz ich 

stosowaniem przez różne instytucje na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym, 

europejskim i międzynarodowym. Obejmują one również znajomość współczesnych 

wydarzeń, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej i światowej 

historii. Ponadto, należy zwiększyć świadomość celów, wartości i polityk, jakimi kierują się 

ruchy społeczne i polityczne. Niezbędna jest również znajomość integracji europejskiej oraz 

struktur UE, z ich głównymi celami i wartościami, jak i świadomość różnorodności                               

i tożsamości kulturowych w Europie. 

Umiejętności w zakresie kompetencji obywatelskich obejmują zdolność do efektywnego 

zaangażowania, wraz z innymi ludźmi, w działania publiczne, wykazywania solidarności                    

i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi 

społecznościami. Do umiejętności tych należy krytyczna i twórcza refleksja oraz 

konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich oraz 

procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, 

po europejski, szczególnie w drodze głosowania. 
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Pełne poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji, uznanie                  

i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych religii i grup etnicznych, to fundamenty 

pozytywnej postawy. Oznacza ona zarówno wykazywanie poczucia przynależności                        

do własnego otoczenia, kraju, Unii Europejskiej i Europy jako całości oraz do świata, jak                     

i gotowość do uczestnictwa w demokratycznym podejmowaniu decyzji na wszystkich 

poziomach. Obejmuje ona również wykazywanie się poczuciem obowiązku, jak i okazywanie 

zrozumienia i poszanowania wspólnych wartości, niezbędnych do zapewnienia spójności 

wspólnoty, takich jak respektowanie demokratycznych zasad. Konstruktywne uczestnictwo 

obejmuje również działalność obywatelską, wspieranie różnorodności i spójności społecznej                

i zrównoważonego rozwoju oraz gotowość poszanowania wartości i prywatności innych osób. 

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość 

Definicja: 

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. 

Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność            

do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. 

Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu 

prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość 

kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans; są podstawą bardziej konkretnych 

umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze 

społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one obejmować świadomość 

wartości etycznych i promować dobre zarządzanie. 

 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

Konieczna wiedza obejmuje zdolność identyfikowania dostępnych możliwości działalności 

osobistej, zawodowej lub gospodarczej, w tym szerszych zagadnień stanowiących kontekst 

pracy i życia ludzi, takich jak ogólne rozumienie zasad działania gospodarki, a także szanse                   

i wyzwania stojące przed pracodawcami i organizacjami. Osoby powinny również być 

świadome zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami oraz tego, w jaki sposób 

mogą one wywoływać pozytywne zmiany, np. poprzez sprawiedliwy handel lub 

przedsięwzięcia społeczne. 

Umiejętności odnoszą się do proaktywnego zarządzania projektami (co obejmuje np. 

planowanie, organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, analizowanie, 

komunikowanie, sporządzanie raportów, ocenę i sprawozdawczość), skutecznej reprezentacji 

i negocjacji oraz zdolności zarówno pracy indywidualnej, jak i współpracy w zespołach. 
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Niezbędna jest umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a także 

oceny ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych przypadkach. 

Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się inicjatywnością, aktywnością, niezależnością                   

i innowacyjnością zarówno w życiu osobistym i społecznym, jak i w pracy. Obejmuje 

również motywację i determinację w kierunku realizowania celów, czy to osobistych,                    

czy wspólnych, zarówno prywatnych jak i w pracy. 

 

 

 

 

8. Świadomość i ekspresja kulturalna 

Definicja: 

Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem 

szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. 

 

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją: 

Wiedza kulturalna obejmuje świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa 

kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Obejmuje ona podstawową znajomość 

najważniejszych dzieł kultury, w tym współczesnej kultury popularnej. Niezbędne jest 

rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz 

konieczności jej zachowania, a także zrozumienie znaczenia czynników estetycznych w życiu 

codziennym. 

Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, jak i ekspresję: wrażliwość i przyjemność                     

z odbioru dzieł sztuki i widowisk, jak i wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki                          

z wykorzystaniem wrodzonych zdolności. Umiejętności obejmują również zdolność                         

do odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie twórczości i ekspresji do opinii innych 

oraz rozpoznawania i wykorzystywania społecznych i ekonomicznych szans w działalności 

kulturalnej. Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które 

mogą być wykorzystywane w wielu sytuacjach zawodowych. 

Dogłębne zrozumienie własnej kultury oraz poczucie tożsamości mogą być podstawą 

szacunku i otwartej postawy wobec różnorodności ekspresji kulturalnej. Pozytywna postawa 

obejmuje również kreatywność oraz chęć pielęgnowania zdolności estetycznych poprzez 

wyrażanie siebie środkami artystycznymi i udział w życiu kulturalnym. 
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Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 

jakościowej oceny wymagań pracy placówki 

oraz wniosków z ankiet rodziców i uczniów 

 

 

Opis wymagania lub wskaźnik 

 

 

Termin realizacji 

1. Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni.  2015/2016 

1.1 Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone przez szkołę i chętnie w nich 

uczestniczą. 

1.2 Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania 

różnorodnych aktywności. 

1.3 Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, 

rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby. 

2. Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne. (Działania 

szkoły na rzecz  bezpieczeństwa uczniów) 

2013/2014 

2.1 Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,                        

a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu. 

2.2 Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem 

działań samorządu uczniowskiego. 

2.3 Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione  i przestrzegane przez 

uczniów, pracowników szkoły i rodziców. 
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2.4 W szkole, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania 

wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

właściwych zachowań  

2.5 Ocenia się skuteczność podejmowanych działań oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. 

3. Wymaganie 1: Placówka realizuje koncepcję pracy 

ukierunkowaną na rozwój uczniów. 

2016/2017 

3.1 Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, 

uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz 

zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.  

3.2 Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana. 

3.3 Koncepcja pracy szkoły jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana                         

we współpracy z uczniami i rodzicami. 

4. Wymaganie 3:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej. 

2016/2017 

4.1 W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów                   

z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

4.2 Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków                      

i sposobów jej realizacji. 

4.3 W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego 

możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. 

4.4 Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się 

do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych 

uczniów. 

4.5 Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap 

edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-

wychowawczych. 

4.6 Uczniowie odnoszą sukces na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. 

5. Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się. 

2014/2015 

5.1 Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów.  

5.2 Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich 

oczekiwania. 

5.3 Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom 
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uczyć się i planować ich indywidualny rozwój. 

5.4 Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. 

5.5 Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

5.6 Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych 

sytuacjach. 

5.7 Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy                         

i oddziału. 

5.8 Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin 

wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom 

zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej. 

5.9 Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.      

Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

5.10 Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. 

5.11 W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi 

uczniów. 

6. Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu                          

i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

2012/2013 

6.1 Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą           

w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 

6.2 Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, 

organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między 

nauczycielami. 

6.3 Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. 

6.4 Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. 

7. Wymaganie 6: Szkoła wspomaga rozwój uczniów,                                  

z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

2014/2015 

7.1 W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby 

uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. 

7.2 Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia                    

w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla 

uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. 

7.3 Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi 
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podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami                    

i sytuacją społeczną. 

7.4 W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność 

szkoły. 

7.5 W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji 

w odniesieniu do każdego ucznia. 

7.6 W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich 

potrzebom. 

 

8. Wymaganie 10:  Wykorzystywane  są zasoby szkoły oraz 

środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 

2012/2013 

8.1 Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego i na tej 

podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.. 

8.2 Szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, 

współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 

8.3 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. 

8.4 Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku 

lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów. 

9. Wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji. 2015/2016 

9.1 W szkole prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu 

się. 

9.2 W szkole prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. 

9.3 Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości 

edukacji. 

9.4 Działania realizowane przez szkołę  promują wartość edukacji w społeczności lokalnej. 

10. Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.  2016/2017 

10.1 Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz 

zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków. 

10.2 Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz 

doskonaleniu zawodowemu. 

10.3 Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. 

10.4 W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, 

podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły. 
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10.5 Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji                        

i eksperymentów. 

10.6 Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub 

placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących 

szkoły lub placówki. 

10.7 Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne 

odpowiednie do jej potrzeb. 

 

 

Wnioski do dalszej pracy wynikające z ankiet uczniów i rodziców. 

 

Szkoła bada zainteresowania i aspiracje uczniów, kontynuuje                       

i wzbogaca ofertę zajęć pozalekcyjnych, kładąc nacisk na różnorodne 

formy uprawiania sportu, naukę języków obcych, rozwijanie 

zainteresowań oraz przygotowanie do wejścia w dorosłe życie.  

2016/2017 

Nauczyciele rozwijają kreatywność ucznia w procesie lekcyjnym 

przez częstsze stosowanie pracy w grupach, zachęcanie do 

samodzielnego formułowania problemów oraz wyboru metod ich 

rozwiązywania  

2015/2016 

 

Szkoła przekazuje informację na temat zagrożeń w szkole (toalety, 

szatnia), nauczyciele szybko reagują na ryzykowne zachowania 

uczniów (np. sięganie po używki). 

2013/2014 

Nauczyciele gromadzą opinie o efektywności procesu lekcyjnego, 

sukcesach i trudnościach uczniów w nauce. 

2014/2015 

Nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat jak się mają uczyć. 2014/2015 

Działania szkoły na  rzecz zdrowia uczniów. 2013/2014 

Nauczyciele i rodzice wzmacniają samoocenę uczniów mających 

trudności w nauce poprzez częstsze rozmowy na temat ich 

problemów. 

2014/2015 

Szkoła reaguje na agresję słowną i fizyczną, współpracuje w tym 

zakresie z instytucjami wspierającymi działania, wychowawcze                       

i profilaktyczne. 

2013/2014 

Szkoła organizuje formy wsparcia dla rodziców w zakresie 2013/2014 
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wychowania.  

Ocenianie zachęca uczniów do dalszego uczenia się (na wszystkich 

lekcjach). 

2016/2017 

 

Nauczyciele traktują uczniów w równy sposób z zachowaniem 

indywidualności dziecka. 

2016/2017 

Rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia 

szkoły (imprezy, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki). 

2012/2013 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Siennicy Różanej jest otwarta i może ulegać 

modyfikacji.  

2. Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Siennicy Różanej jest uzupełnieniem zadań określonych 

w Statucie Zespołu Szkół w Siennicy Różanej. 

3. Koncepcję pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.  

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

Rady Rodziców.  

 


