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Podstawa prawna opracowania koncepcji:  

� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. 
� Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 ze zm.); 
� Ustawa z dn.26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.);   
� Konwencja Praw Dziecka 1989r., weszła w życie w 1991r. (Dz. U. z 1991r., nr120, poz.526); 
� Rozporządzenie MEN z dn. 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego( Dz. U. z 2009r. Nr 168 poz.1324ze zm.); 
� Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.) ze zmianami;   
� Rozporządzenie MEN z dn. 22 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów taj dokumentacji (Dz. U. z 2014r. poz. 1170)  
� Rozporządzenie MEN z dn. 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843);   
� Rozporządzenie MEN z dn. 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego(Dz. U. z 2015r. poz. 959) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Misja 

Zespołu Placówek Oświatowych – 

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II i Samorządowe Przedszkole 

w Piotrkowicach. 

 

 

„ Dążymy do stworzenia w naszej placówce wspólnoty pracowników, wychowanków i rodziców  

w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dziecka ”  

 

 Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie nauczania i wychowania poprzez stwarzanie dzieciom/uczniom optymalnych warunków 

do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności 

szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego. 

 

 

 

 
 
 



Wizja 

Zespołu Placówek Oświatowych – 

Szkoła Podstawowa   im. Jana Pawła II i Samorządowe Przedszkole 

w Piotrkowicach. 

 

– W placówce każde dziecko/ uczeń czuje się bezpieczny i jest doceniony, zawsze może oczekiwać  

            pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i swoich rówieśników. 

– Placówka jest przyjazna dla uczniów/dzieci, promuje zdrowy styl życia. 

– W przedszkolu, szkole każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania i talenty 

             a przede wszystkim uwierzyć we własne siły i możliwości. 

–  W zespole  pracownicy i wychowankowie mają zapewnione dobre warunki podczas wszystkich      

             zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas przerw. 

–  Uczniowie/dzieci w naturalnym środowisku zgłębiają tajemnice świata przyrody, wyjeżdżają na   

            wycieczki, do kina, teatru , poznają ciekawe zakątki naszego kraju. 

– W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka placówka współpracuje z rodziną  

            instytucjami i środowiskiem lokalnym . 

 

 

 

 



Model absolwenta: 

 

 

 NASZ ABSOLWENT: 

             ma poczucie własnej godności i wartości 

• wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce 

• jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki 

• szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe 

• odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości 

• rozumie innych i potrafi z nimi współpracować 

• radzi sobie ze stresem 

• jest szczery i życzliwy 

• jest asertywny 

• jest kulturalny i odpowiedzialny 

• dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy styl życia 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
IV. CELE 
 
Cele główne koncepcji: 

• nauczanie, wychowywanie i inspirowanie do mądrej wolności; 
• podejmowanie wysiłku poznawczego i intelektualnego;  
• rozbudzanie ciekawości świata i otwartości na zmiany w nim zachodzące;  
• dopingowanie do różnorodnych twórczych inicjatyw; 
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki; 
• uczenie obiektywnej oceny własnych poczynań; 
• rozwijanie więzi interpersonalnych, umiejętności pracy w zespole; 
• wpajanie zasad tolerancji, 
• umacnianie wiary we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia; 
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 
• wskazywanie na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia 

emocjonalne;   
• systematyczne podnoszenie efektów kształcenia, 
• poprawa bazy lokalowo-dydaktycznej szkoły, 
• wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, 
• współpraca ze środowiskiem lokalnym, 
• wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – rodzic – nauczyciel,  
• rozwijanie zainteresowań uczniów;  
• promocja ich talentów. 

 



 
 
 
 
1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA ORAZ INNA DZIAŁALNOŚC 
STATUTOWA SZKOŁY 
 
Cele szczegółowe Zadania 

 
 

Odpowiedzialny 

Szkoła analizuje 
wyniki egzaminów,             
a uczniowie 
nabywają 
wiadomości                 
i umiejętności. 

1. Systematyczne przeprowadzanie badań wyników nauczania ( klasy I, IV, VI).  
2. Opracowanie analizy wyników z poszczególnych badań w formie raportów i ich prezentacja na 
radach pedagogicznych .  
3. Opracowywanie oraz wdrażanie programów doskonalących i naprawczych na podstawie 
dokonanych analiz.  
4. Wdrażanie z przeprowadzonej analizy sprawdzianów wniosków, które przyczyniają się do wzrostu 
efektów kształcenia.  
5. Informowanie rodziców o edukacyjnych osiągnięciach dziecka.  
6. Wdrażanie programów i planów sprzyjających poprawie efektów kształcenia oraz uzyskiwania 
lepszych wyników w nauce przez uczniów.  
7. Prowadzenie wielopoziomowych diagnoz etapowych, pozwalających określić stopień opanowania 
wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów objętych sprawdzianem.  
8. Przeprowadzanie analizy zbieżności oceniania wewnątrz-szkolnego z wynikiem diagnozy 
(sprawdzianu próbnego).  
9. Monitorowanie przez nauczycieli i dyrektora realizacji podstawy programowej. 
 

 
 
 
Nauczyciele  
 
Dyrektor  
 
Przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 



 
W placówce 
respektuje się normy 
społeczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Diagnozowanie zachowań dzieci, analizowanie  ich i podejmowanie działań wychowawczych 
mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 
2. Zapoznanie społeczności szkolnej ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Profilaktycznym, 
Statutem ZPO. 
3. Rozpoznawanie środowiska wychowawczego dzieci, a następnie: stała współpraca z rodzicami 
dzieci sprawiających trudności wychowawcze 
- stały kontakt z PPP. 
4. Wypracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur związanych z zapobieganiem zachowaniom 
agresywnym.  
5. Zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. 
Przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa.  
6. Zapoznawanie uczniów z przepisami BHP w poszczególnych pracowniach szkolnych, a także z 
regulaminami poszczególnych pracowni.  
7. Adaptacja uczniów/ dzieci przedszkola, oddziału ,,0”, klasy I w nowym środowisku szkolnym 
(spotkania integracyjne).  
8. Przeprowadzenie wśród uczniów/dzieci oraz ich rodziców ankiet, nt. oczekiwań wobec szkoły. 
9.Objęcie opieką psychologiczną i pedagogiczną uczniów/ dzieci wymagających takiej opieki.  
10. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom z rodzin niezamożnych, potrzebujących 
wsparcia.  
11. Udział szkoły w programach i projektach profilaktycznych.  
12. Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktycznego placówki.  
13. Działalność Samorządu Uczniowskiego w zakresie propagowania norm społecznych.  
14. Podejmowanie działań prozdrowotnych – szeroko rozumiana działalność wychowawczo-
profilaktyczna szkoły.  
15. Utrzymywanie ścisłej współpracy ze służbą zdrowia, PPP w Chmielniku, policją, MGOPS-em, 
strażą pożarną itp. 
 
 
 
 
 

 
Dyrektor 
Nauczyciele  
 
Zespoły 
Pedagogiczne  
 
Wychowawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozwijanie 
uzdolnień i 
zainteresowań 
dzieci/uczniów. 

 
1.Rozwijanie zainteresowań dzieci/uczniów i pielęgnowanie uzdolnień i talentów w ramach  kół: 
-zespół taneczny, kółko j. polskiego, koło j. angielskiego, Szkolne Koło Ekologiczne, ZHP, Drużyna 
zuchowa, Klub BRD,SKS, kółko matematyczne, kółko informatyczne 
  - Redagowanie czasopisma szkolnego,, Echo szkoły” 
2. Systematyczne przygotowywanie uczniów do, konkursów przedmiotowych, plastycznych, 
zawodów sportowych. 
3. Stwarzanie możliwości wykorzystanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków poprzez udział w 
różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
4. Organizowanie imprez, uroczystości, wycieczek, konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz 
prezentowanie osiągnięć na forum szkoły i w środowisku. 
5. Udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach, koncertach, wycieczkach 
edukacyjnych. 
6. Inspirowanie dzieci/uczniów do twórczości własnej, umożliwienie prezentacji efektów tej 
twórczości poprzez organizowanie wystaw, występów, zawodów, aukcji prac oraz prezentacja ich w 
prasie i na stronach internetowych szkoły. 
7. Udział wychowanków w życiu kulturalnym środowiska. 
 
 
 

 
Dyrektor 
Nauczyciele  
 
Zespoły 
Pedagogiczne  
 
Wychowawcy  
 

 
2. PROCESY ZACHODZACE W SZKOLE 
 
Cele szczegółowe Zadania 

 
 

Odpowiedzialny 

Placówka ma 
koncepcje pracy  
 

 
1. Opracowanie koncepcji pracy Szkoły Podstawowej na okres 3 – letni przy udziale nauczycieli, 
pracowników szkoły, rodziców i uczniów  
2. Ewaluacja coroczna koncepcji pracy szkoły.  
3. Monitorowanie realizacji koncepcji pracy szkoły.  
 

Dyrektor,  
Nauczyciele  



 
Oferta edukacyjna 
szkoły umożliwia 
realizację podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego.  
 

 
1. Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników obowiązujących w 
szkole podstawowej  
2. Dostosowanie programów nauczania do możliwości uczniów, poprzez analizę i weryfikację szkolnego 
zestawu programów nauczania i stopnia realizacji podstawy programowej.  
3. Współpraca nauczycieli poszczególnych przedmiotów w realizacji podstawy programowej.  
4. Wzbogacanie i modyfikowanie oferty edukacyjnej szkoły podstawowej umożliwiającej rozwój 
uczniów (zajęcia pozalekcyjne, imprezy środowiskowe, lokalne, projekty itp.) 
5.Stwarzanie możliwości wykorzystania uzdolnień zainteresowań wychowanków poprzez udział w 
różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  
5. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.  
6. Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania autorskich programów nauczania i innowacji 
pedagogicznych.  
7. Wprowadzanie nowatorskich metod i form nauczania; stosowanie technologii informacyjno-
komunikacyjnej (praca z tablicą interaktywną). 
8.Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów. 
9.Zastosowanie technologii informatycznej na poszczególnych zajęciach. 

Zespoły 
przedmiotowe  
Dyrektor  
Nauczyciele  

 
Procesy edukacyjne 
w szkole mają 
charakter 
zorganizowany  
i są efektem 
współdziałania 
nauczycieli.  
 

 
1. Precyzyjne określenie wymagań edukacyjnych wobec uczniów:  
a) Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego,  PSO 
 2. Przestrzeganie rytmiczności i jawności oceniania. 
3. Analizowanie, diagnozowanie i wykorzystywanie osiągnięć edukacyjnych uczniów:  
- sprawdziany próbne,  
- końcowy sprawdzian trzecioklasisty, diagnoza po klasie szóstej,  
- semestralne, roczne i końcowe wyniki klasyfikacji,  
- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,  
- sukcesy, osiągnięcia w zawodach sportowych  
4. Efektywne wykorzystywanie czasu na zajęciach lekcyjnych.  
5. Rozwijanie aktywnego myślenia i działania poprzez stosowanie odpowiednich metod i form pracy z 
uczniami na zajęciach szkolnych.  
6.Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy w domu poprzez systematyczne kontrolowanie 
wykonywanych zadań. 
7. Rozwijanie współdziałania nauczycieli poprzez pracę w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.  
8. Podnoszenie i uzyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły.  

Nauczyciele 
  
 
Zespoły 
przedmiotowe  
 
 
Dyrektor  
 
 
 
 
 
 
Wszyscy 
pracownicy 
szkoły  



9. Dbałość o płynny przepływ informacji.  
10. Wypracowanie na podstawie diagnozy zainteresowań uczniów, oferty zajęć dydaktycznych. 
Modyfikacja i wzbogacanie oferty zajęć dodatkowych.  
11.Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.  
12.Podejmowanie projektów dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu umiejętności uczniów.  
13.Gromadzenie i udostępnianie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych w zakresie nowoczesnych 
metod pracy z uczniem.  
13.Organizowanie szkoleń, lekcji koleżeńskich w ramach WDN z wykorzystaniem nowoczesnych metod.  
14.Dokumentowanie, gromadzenie i udostępnianie spostrzeżeń oraz wymiana doświadczeń w związku z 
wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy z uczniem.  
15. Lekcje koleżeńskie i otwarte z udziałem rodziców.  

 

 
 
 
Wychowawcy 

 
Placówka kształtuje  
właściwe postawy 
dzieci.  
 
 

 
1. Opracowanie Programu Wychowawczego wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną 
i Samorządem Uczniowskim adekwatnego do potrzeb uczniów.  
2. Opracowanie Programu Profilaktyki wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem 
Uczniowskim adekwatnego do potrzeb uczniów.  
3. Ewaluacja i modyfikowanie realizowanych programów i działań wychowawczych zgodnie z 
potrzebami uczniów i przy ich udziale.  
4. Realizowanie programów i projektów kształtujących pożądane postawy uczniów.  
5. Działalność szkolnego wolontariatu.  
 
 

 
Dyrektor  
 
Nauczyciele  
 
Samorząd  
 
Uczniowski  
 
Wychowawcy 
  
Zespoły  

 
Placówka prowadzi 
działania służące 
wyrównywaniu 
szans edukacyjnych.  
 

 
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chmielniku..  
2. Organizowanie nauczania indywidualnego..  
3. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniami PPP.  
4. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.  
5. Stosowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole. 
6.Podejmowanie działań w kierunku organizacji pomocy koleżeńskiej.  
7. Organizowanie warsztatów i spotkań z pedagogiem i psychologiem dla nauczycieli, uczniów i 
rodziców.  

 
Nauczyciele 
  
Pedagog  
 
Wychowawcy  
 
Logopeda  
 



8. Stosowanie na zajęciach metod i form uwzględniających różne uzdolnienia i zainteresowania uczniów.  
9. Zapewnienie potrzebującym uczniom pomocy pedagoga, logopedy, zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych. 
 

Psycholog-
terapeuta  
 

 
3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM  
 
Cele szczegółowe  
 

Zadania  
 

Odpowiedzialny  
 

 
Szkoła wykorzystuje 
zasoby środowiska 
na rzecz 
wzajemnego 
rozwoju.  
 

 
1. Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska szkolnego.  
2. Podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.  
3. Otwarcie szkoły na środowisko lokalne – poznanie środowiska lokalnego, jego specyfiki, tradycji, 
historii i potrzeb; stworzenie w szkole oferty dla środowiska lokalnego (np. imprezy kulturalne, 
sportowe).  

 

 
Nauczyciele  
 
Samorząd  
 
Uczniowski  

 
Szkoła wykorzystuje 
informacje o losach 
absolwentów  
 
 
 
 

 
1. Monitorowanie i wykorzystanie informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.  
2. Organizowanie spotkań i tworzenie „galerii absolwentów”.  
3. Przyznawanie tytułu „Najlepszego Absolwenta” .  
4. Udział uczniów klas szóstych w spotkaniach integracyjnych z uczniami szkół podstawowych 
znajdujących się w Gminie Chmielnik  
 

 
Wszyscy 
nauczyciele  

 
 
Promocja szkoły  
 

 
 
1. Powołanie i efektywne działanie zespołu ds. promocji szkoły.  
2. Realizacja projektów unijnych  
3. Prowadzenie strony internetowych szkoły.  
4. Wydawanie materiałów promocyjnych – ulotek.  
5. Organizacja imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego.  
6. Współpraca z mediami.  

 
 
Zespół ds. 
promocji  
Nauczyciele  
Samorząd 
Uczniowski  



7. Prezentacja rodzicom ciekawych zajęć szkolnych, wystaw, działań kulturalnych.  
8. Organizowanie imprez  dla środowiska lokalnego. 
9. Udostępnianie do wglądu w bibliotece kroniki szkolnej.  
 

 
 
Pozyskiwanie  
rodziców do 
współpracy  
 
 

 
 
1. Współdziałanie z rodzicami – akceptacja przez rodziców dokumentów regulujących pracę  
szkoły, takich jak Statut, Koncepcja Pracy Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Program 
Profilaktyki, udział w strukturach szkoły – Rada Rodziców, różne formy współpracy indywidualnej 
wynikające z aktualnych potrzeb szkoły.  
2. Usprawnienie przepływu informacji: szkoła-rodzice .  
3. Podejmowanie działań, we współpracy z Radą Rodziców, zmierzających do aktywnego udziału 
rodziców w życiu szkoły  
a) Dzień Babci i Dziadka  
b) Dzień Matki 
c) Ślubowanie uczniów kl. pierwszej, 
d) organizacja imprez okolicznościowych np. biwaki, wycieczki, rajdy. 
4. Organizacja zebrań ogólnych dla rodziców.  
5. Współorganizowanie przez rodziców uroczystości szkolnych.  
6. Systematyczne badanie opinii rodziców o działalności szkoły.  
 

 

 
Dyrektor,  
Rodzice,  
Nauczyciele  
Wychowawcy  
 

 
4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ  
 
Cele szczegółowe  
 

Zadania  
 

Odpowiedzialny  
 

 
Współpraca 
zespołów nauczycieli  
 

 
1. Właściwa i efektywna praca zespołów przedmiotowych. 
2. Wspólne rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej.  
3. Współpraca i wspomaganie nauczycieli w opracowaniu programów autorskich i innowacji 
pedagogicznych.  

Zespoły 
przedmiotowe 
 
  
Zespoły 
wychowawcze 



4. Wspomaganie w tworzeniu przez nauczycieli materiałów dydaktycznych, dzielenie się zdobyta wiedzą.  
5. Prowadzenie  lekcji koleżeńskich, lekcji otwartych.  
6. Współpraca w ramach WDN, zespołów wychowawczych i przedmiotowych  
7.Udział Rady Pedagogicznej w zorganizowanych formach kształcenia. 
 

 
  
Dyrektor  
Nauczyciele  

 
Organizacja  
nadzoru 
pedagogicznego  
 
 

 
1.Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora na dany rok szkolny.  
2.Wyznaczenie opiekunów stażu dla nauczycieli. 
3.Ocena pracy nauczyciela jako czynnik aktywizujący pracę nauczyciela. 
4. Realizacja nadzoru pedagogicznego  wspólnie z przedmiotowymi i stałymi zespołami nauczycieli.  
5. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem zespołów nauczycieli.  
6. Opracowanie wniosków z nadzoru pedagogicznego służących wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu 
szkoły.  
 

 
Dyrektor  
Zespoły  
Nauczyciele  
 

Pozyskiwanie 
dodatkowych 
środków 
finansowych.  
 

1.Pozyskiwanie środków unijnych, wdrażanie projektów.  
2.Pozyskiwanie środków od stowarzyszeń, fundacji. 
3. Wynajem pomieszczeń szkolnych.  
4. Poszukiwanie sponsorów.  
5. Organizowanie innych imprez naukowo-artystycznych.  

Dyrektor  
Zespoły  
Nauczyciele  

 
Baza i wyposażenie 
szkoły  
 

 
1. Podejmowanie skutecznych działań wzbogacających warunki lokalowe szkoły.  
2. Poprawa wyposażenia szkoły i przedszkola w pomoce dydaktyczne i zabawki – doposażenie klas 
(projektory i laptopy, tablice interaktywne oraz programy multimedialne do tablic interaktywnych ), 
biblioteki szkolnej (głównie lektury szkolne, e-booki , nowości wydawnicze) .  
3. Doposażenie szkolnej bazy sportowej. 
4. Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole poprzez urozmaicenie aranżacji wnętrz oraz terenów 
przyszkolnych.  
5. Budowa nowego obiektu szkolnego. 

 

 
Dyrektor, 
nauczyciele  
Samorząd 
Uczniowski  
Zespoły  

 
 
 



V. Ewaluacja  
 
Ewaluacja koncepcji będzie przebiegała trzystopniowo:  
 bieżące obserwowanie realizacji zadań,  

 po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji,  
 po zakończeniu całej koncepcji.  
 
 
Ewaluację po każdym roku realizacji koncepcji przeprowadzają zespoły RP, a jej wyniki przedstawia dyrektor na radzie pedagogicznej. Wnioski będą 
wykorzystane przy realizacji bieżącego i następnego roku realizacji koncepcji. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w koncepcji i w 
obsadzie zadań w trakcie jego trwania, decyzję będzie podejmował dyrektor z osobami zainteresowanymi.  
Opracował Dyrektor ZPO we współpracy z nauczycielami, pracownikami, rodzicami i uczniami.  
 
Dokument został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej uchwałą nr 1/2016/2017   z dnia   15.09.2016             .  
 
 
 
 


