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 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach rozpoczęła 

działalność pierwszego września 2017 roku. Szereg działań, które podjęliśmy, aby 

przekształcić Publiczne Gimnazjum w Szkołę Podstawową miało miejsce w drugim 

semestrze roku szkolnego 2016/2017. Cel jaki sobie wszyscy postawiliśmy to płynne 

wygaszenie Gimnazjum i równoczesne utworzenie ośmioletniej Szkoły Podstawowej                    

z oddziałami przedszkolnymi. Tworząc koncepcję pracy szkoły nie można oddzielić tego co 

już zostało osiągnięte od tego co zamierzamy realizować. Systematycznie więc będziemy 

kontynuować nakreślony plan działań w różnych obszarach funkcjonowania szkoły w latach 

2019-2024. Najistotniejsze jest to, by Szkoła była miejscem kształcenia, wychowania, 

opieki, zajmowała centralne miejsce w środowisku lokalnym oraz kształtowała u uczniów i 

dzieci w oddziałach przedszkolnych postaw opartych na już wypracowanych wartościach. 

                                                                                  

                                                                                   

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II mieści 

się w budynku dotychczasowego Gimnazjum. Rejon naszej szkoły tworzą miejscowości 

Parznice, Romanów, Maliszów. W roku szkolnym 2019/2020 do placówki uczęszczają 

dzieci do klas I-VIII oraz do pięciu oddziałów przedszkolnych.  W miesiącach wakacyjnych 

zostało przeprowadzonych szereg remontów, które miały na celu przystosowanie i adaptację 

sal lekcyjnych, toalet, korytarzy na potrzeby oddziałów przedszkolnych i szkoły 

podstawowej. Zrealizowaliśmy również prace wokół szkoły, między innymi budowa 

parkingu, mini boiska, placu zabaw. W budynku szkoły znajdują się: na pierwszym piętrze – 

trzy sale dla oddziałów edukacji wczesnoszkolnej oraz pracownie: matematyczna, fizyczno- 

chemiczna, biologiczno-geograficzna, językowa, polonistyczno-historyczna, informatyczna, 

świetlica; na parterze – pięć sal na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Szkoła dysponuje 

również kuchnią, stołówką, zapleczem sportowym  z halą, siłownią, mini boiskiem. Zadania 

opiekuńcze realizuje świetlica szkolna, opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka szkolna.                

W szkole  pracują: pedagog, psycholog, bibliotekarz, doradca zawodowy, logopeda.  Zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele z kwalifikacjami w zakresie logopedii, terapii 

pedagogicznej, oligofrenopedagogiki. Bezpieczeństwo uczniom zapewnia system dyżurów 

nauczycielskich, monitoring wizyjny. Obsługę administracyjną sprawuje sekretariat szkoły, 

zatrudnieni są również pracownicy obsługi, palacze, konserwator, system informatyczny 

obsługuje informatyk. 

W oddziałach przedszkolnych realizowane są zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, 

gimnastyki korekcyjnej. Szkoła zapewnia uczniom zajęcia pozalekcyjne. W ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej działają koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, 

teatralne, sportowe, informatyczne, działają PTSM, Caritas, Wolontariat, Klub Europejski, 

Uczniowski Klub Sportowy. Ze szkołą aktywnie współpracuje Rada Rodziców, prężnie 

funkcjonuje Samorząd Uczniowski. Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni, stale 

podnoszący swoje kwalifikacje nauczyciele, większość z nich posiada uprawnienia do 

nauczania dwóch przedmiotów. Posiadamy liczne wyróżnienia, certyfikaty, dyplomy, 

podziękowania za działalność na rzecz środowiska lokalnego. Łączą nas silne więzy 

współpracy z rodzicami, instytucjami z terenu Gminy, środowiskiem lokalnym. 

Kultywujemy tradycje Polski, naszego regionu i szkoły.                                    



Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Parznicach- Koncepcja Pracy Szkoły  

 

- 3 - 

 

 

MISJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 

 

 Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka służący 

osiągnięciu przez niego dojrzałości emocjonalnej, duchowej, intelektualnej i społecznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem słów patrona Jana Pawła II: 

„Wymagajcie od siebie, choćby inni nie wymagali”. 

 

WIZJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 

 

1. Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym dla uczniów, zapewniającym poczucie 

bezpieczeństwa. 

2. Szkoła stwarza optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju, oferuje dobre                      

i nowoczesne metody nauczania. 

3. Nauczyciele to kompetentna kadra dbająca o wysoki poziom kształcenia                                  

i wychowania, stale podnosząca swoje kwalifikacje. 

4. Szkoła kształtuje uczniów w oparciu o  szacunek dla  drugiego człowieka, uczy 

historii, tradycji i kultury naszego regionu  i kraju. 

5. Uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zapewnioną opiekę pedagoga, 

psychologa, pielęgniarki, prowadzone są zajęcia specjalistyczne. 

6. Baza szkoły zapewnia prawidłową realizację podstawy programowej w klasach  

I-VIII oraz w oddziałach przedszkolnych. 

7. Szkoła współpracuje z rodzicami oraz instytucjami środowiska lokalnego. 

8. Absolwenci naszej szkoły są przygotowani do kolejnego etapu edukacji oraz 

funkcjonowania we współczesnym świecie. 

 

PRIORYTETY SZKOŁY 

 

 właściwe funkcjonowanie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, 

 rzetelna realizacja nowej podstawy programowej, 

 realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w szkole, 

 realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej                          

i potrzeb, 

 współpraca z rodzicami, 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

 doskonalenie systemu wychowawczego, 

 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, 

 wszechstronny rozwój i przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacji. 

 

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

 

Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi poprzez:  

 funkcjonowanie sprawnego systemu nadzoru pedagogicznego, 
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 zapewnienie nauczycielom właściwych warunków pracy i rozwoju zawodowego, 

 znajomość prawa oświatowego, 

 budowanie potencjału Rady Pedagogicznej i Pracowników obsługi, 

 realizacja planu pracy szkoły, 

 efektywne działanie zespołów do spraw ewaluacji, 

 kierowanie placówką w atmosferze życzliwości i zrozumienia, 

 delegowanie zadań nauczycielom i pracownikom obsługi zgodnie z ich 

kwalifikacjami i kompetencjami, 

 usprawnianie procesu obiegu informacji, 

 przekazywanie rodzicom informacji o postępach w nauce, frekwencji, zachowaniu 

oraz możliwościach i potrzebach rozwojowych ich dzieci, 

 aktywną współpracę z Radą Rodziców, 

 współdziałanie z Organem prowadzącym Szkołę, 

 współpraca ze szkołami i Instytucjami Gminy Kowala, 

 pozyskiwanie w środowisku sojuszników wspierających szkołę. 

 

 

BAZA SZKOŁY 

 

 systematyczne doposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację, 

nowej podstawy programowej, 

 modernizacja monitoringu, 

 doposażenie placu zabaw, mini boiska szkolnego, 

 modernizacja sieci internetowej, 

 remonty sal lekcyjnych, korytarzy, toalet, 

 malowanie elewacji szkoły, 

 modernizacja kotłowni szkolnej, 

 utwardzenie wewnętrznej drogi dojazdowej do szkoły, 

 zmiana lokalizacji sal lekcyjnych w szkole ze względu na potrzeby wynikające                       

z    przekształcania placówki, 

 modernizacja kanalizacji zewnętrznej, 

 stały nadzór nad stanem technicznym budynku szkoły, 

 dostosowanie szatni szkolnej do potrzeb uczniów najmłodszych.  

 

PROMOCJA SZKOŁY 

 

 prowadzenie strony internetowej, 

 promocja działań szkoły w mediach, 

 zamieszczanie informacji o szkole na stronie internetowej Urzędu Gminy, 

 organizacja dnia otwartego szkoły i oddziałów przedszkolnych, 

 organizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych, 

 zapraszanie rodziców, mieszkańców na wydarzenia szkolnego, 

 współpraca ze szkołami i instytucjami z terenu Gminy Kowala. 
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WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

 

 działalność w szkole biblioteki publicznej, 

 korzystanie przez mieszkańców z bazy szkoły, zebrania sołeckie, spotkania 

mieszkańców z władzami gminy, imprezy kulturalne, rozrywkowe, 

 korzystanie przez społeczność lokalną z bazy sportowej szkoły, możliwość 

korzystania przez dzieci z przyszkolnego placu zabaw, 

 organizacja dla rodziców i uczniów dnia otwartego szkoły, 

 organizacja festynu środowiskowego. 

 

EDUKACJA 

 

 realizacja podstawy programowej w szkole podstawowej, 

 realizacja podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych, 

 przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty, analiza wyników, 

 diagnoza poziomu wiedzy uczniów szkoły podstawowej, 

 diagnoza gotowości szkolnej, 

 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, rozwijające uzdolnienia i przedmioty 

wyrównawcze, 

 realizacja zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rewalidacyjnych, 

 udział uczniów w konkursach przedmiotowych, 

 efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, zestawów multimedialnych, 

tablic interaktywnych, 

 podział klas na zajęciach informatycznych, 

 podział klas na zajęciach z języka angielskiego ze względu na zaawansowanie, 

 realizacja projektów edukacyjnych, 

 stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod nauczania i innowacji 

pedagogicznych, 

 praca biblioteki szkolnej pod kątem realizacji podstawy programowej. 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA 

 

 realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego, 

 praca pedagoga i psychologa szkolnego, 

 realizacja planów pracy wychowawczej, 

 wspieranie rodziców w procesie wychowawczym, 

 wsparcie i otoczenie szczególną opieką i pomocą dzieci z oddziałów przedszkolnych 

oraz rozpoczynających naukę w szkole, 

 organizacja warsztatów, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki, przemocy                         

i agresji, 

 spotkania z przedstawicielami policji, 

 próbny alarm ewakuacyjny szkoły, 

 organizacja spotkań z seksuologiem i położną, 
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 diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów, 

 doskonalenie pracy świetlicy szkolnej, 

 organizacja działalności w wolontariacie szkolnym, 

 bezpieczna droga do i ze szkoły, 

 alternatywne formy spędzania wolnego czasu, organizacja zajęć pozaszkolnych, 

zawodów sportowych, 

 współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

 współpraca z instytucjami z terenu gminy (GOPS, świetlice, kluby sportowe, 

stowarzyszenia). 

Koncepcja Pracy Szkoły została opracowana w oparciu o diagnozę sytuacji i potrzeb naszej 

placówki, z uwzględnieniem oczekiwań uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników 

szkoły oraz środowiska lokalnego. 

Koncepcja Pracy Szkoły będzie podlegała ewaluacji i modyfikacji w zależności od potrzeb. 

 

 

Dokument został zatwierdzony do realizacji Uchwałą 1/2019/2020 Rady Pedagogicznej                          

z dnia 27 sierpnia 2019r. 


