
 

Koncepcja pracy 

Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie 

 na lata 2018 – 2021 

 
Podstawa prawna: 

-Ustawa o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

ogłoszono dnia 11 stycznia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. 

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej  wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym,  kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356) 

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  

I. Misja szkoły : 

Misją naszej szkoły jest wychowanie człowieka świadomego dokonywanych wyborów, 

wrażliwego,  otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie 

poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości.  

Odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania dla 

dobra: rodziny, miasta, kraju.  Potrafiącego wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać 

się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Chcemy promować  

szeroko pojęte ,,zdrowie” oraz działania w zakresie promocji zdrowia. 

Misją naszej szkoły jest troska o szeroko pojęte dobro dziecka, utrzymanie właściwych relacji 

z rodzicami oraz efektywna współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym.  

Tylko nauczyciele z pasją mogą wyzwolić u uczniów zapał do realizacji różnych zadań i chęć 

zdobywania wiedzy przez całe życie.  

 

Poprzez nasze działania chcemy:  

-stwarzać uczniom optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju;; 

-przygotować uczniów do kontynuowania nauki na wyższych poziomach i wykorzystywania  

 zdobytej wiedzy w praktyce; 

-nauczyć młodego człowieka uczenia się, wyzwolić własną inwencję twórczą 

przedsiębiorczość; 

-wyposażyć go w narzędzia komunikowania się z innymi ludźmi i rozumienia dzieł pokoleń 

współczesnych i przeszłych; 

-przygotować go do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystanie w procesie 

nauczania - uczenia się technologii informatycznych; 

-pozwolić mu stać się kreatorem własnej drogi rozwoju; 



-wychowywać do samodzielności i umiejętności dokonywania wyborów przy poszanowaniu 

zasad kultury osobistej oraz wartości patriotycznych i moralnych; 

-ukierunkowywać na umiejętność przezwyciężania barier i radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych; 

-zachęcać do realizacji planów i marzeń w zgodzie z bezpiecznym i zdrowym stylem życia; 

-wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania. 

II. Wizja szkoły : 

Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie jest szkołą nowoczesną, dobrze zorganizowaną, 

atrakcyjną i życzliwą dla uczniów. Wolną od agresji i przemocy. Zapewnia uczniom 

wszechstronny rozwój osobowości w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym i duchowym. Głównymi kierunkami rozwoju szkoły jest 

innowacyjność i podejście poszukująco-badawcze, jako konstytutywne cechy szkoły na miarę 

XXI wieku. 

1. W szkole uczymy demokracji – nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się 

współgospodarzami szkoły.  

2. Dbamy o jakość pracy szkoły – analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców; 

ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy. 

3. Promujemy szkołę w środowisku m.in. poprzez udział w konkursach, projektach 

edukacyjnych i akcjach charytatywnych. 

4. Zapewniamy bezpieczną i przyjazną szkołę– spełniamy wszelkie wymogi bezpieczeństwa i 

higieny,  dbamy o estetykę całego obiektu. 

5. Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną : oferujemy wszechstronne kształcenie z 

wykorzystaniem technologii informatycznych, uczymy korzystania z różnych źródeł 

informacji, wspomagamy naukę języków obcych.  

6. Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów: rozpoznajemy potrzeby i 

możliwości edukacyjne uczniów; umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień m.in. 

poprzez liczne koła zainteresowań, konkursy i projekty edukacyjne, indywidualizujemy  

proces kształcenia.  

7. Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się, jasno określamy wymagania edukacyjne, 

rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy, 

stosujemy aktywizujące metody pracy.  

9. Zapewniamy równość szans, wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia, uczymy 

tolerancji i empatii, promujemy zdrowy styl życia, przeciwdziałamy agresji, uczymy 

szacunku dla ludzi, uświadamiamy uczniom, że ponoszą odpowiedzialność za własne czyny. 

Dążymy do tego, by nasi uczniowie w przyszłości godnie reprezentowali naszą szkołę, miasto 

i kraj.  

10.  Prowadzimy szeroki zakres innowacyjnych działań, projektów –e-twinningowych; 

 

III. Model ucznia i absolwenta: 

Realizując misję naszej szkoły w zgodzie z jej wizją dążymy do modelu człowieka, który: 

- Jest odpowiedzialny –potrafi samodzielnie i świadomie podejmować działania oraz 

przewidywać ich konsekwencje; dba o swoje zdrowie-świadomie dokonuje „zdrowych” 

wyborów ,umie rozwiązywać problemy; cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki; 

zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować;umie dokonać samooceny. 



- Jest aktywny – posiada i rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, wyznacza  

sobie cele i samodzielnie dąży do ich realizacji; ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca 

sztuki; wykazuje inicjatywę i przedsiębiorczość.  

- Jest kreatywny –poszerza swoją wiedzę i umiejętności korzystając z różnych źródeł  

Informacji;  lubi i chce się uczyć, dostrzega w nauce swoje szanse życiowe. 

- Jest otwarty– z łatwością nawiązuje kontakty z rówieśnikami i współpracuje z grupą: 

prezentuje swój punkt widzenia;  docenia pracę, wysiłek, osiągnięcia innych; jest dobrym 

organizatorem. 

- Jest tolerancyjny– szanuje innych ludzi i ich poglądy; szanuje tradycję i kulturę. 

- Jest wrażliwy– potrafi zrozumieć i uszanować potrzeby innych, bierze udział w akcjach 

charytatywnych, przyjmuje rolę wolontariusza; jest wrażliwy na piękno przyrody, posiada 

świadomość ekologiczną. 

- Jest prawy – zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje; zna i stosuje zasady 

życia społecznego, kieruje się uczciwością i prawdomównością; zna symbole narodowe, 

regionalne i wie, jak się wobec nich zachować. 

- Korzysta z technologii informacyjno – komunikacyjnej - wyszukuje, selekcjonuje i 

porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu; rozumie media; 

jest świadomy zagrożeń. 

- Jest optymistą – dostrzega swoje mocne strony, wierzy w swoje możliwości, pozytywnie 

patrzy na otaczający go świat, lubi siebie i innych.  

 

IV. Działania  szkoły: 

1.Dydaktyka 

 Założone cele:  

- organizowanie różnorodnych zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci i wyrównujących ich 

rozwój;  

- wzmocnienie aktywności uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych i innowacji 

  pedagogicznych; 

- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie . 

- doskonalenie procesu uczenia się uczniów poprzez stosowanie  metody Oceniania 

Kształtującego 

-promowanie i wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych i przygotowanie ich do 

konkursów; 

- upowszechnianie czytelnictwa; 

- rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów; 

- systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów; 

- sumienne przygotowywanie uczniów do sprawdzianów wewnątrzszkolnych i zewnętrznych; 

- analizowanie wyników sprawdzianów wewnątrzszkolnych i zewnętrznych; 

- wspieranie rozwoju dziecka młodszego; 

- wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Efekty realizacji założonych celów: 

- znaczna część uczniów uczestniczy w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych na terenie szkoły; 

-  uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w konkursach i zawodach sportowych; 



- wyniki analizy sprawdzianów wewnątrzszkolnych wskazują na przyrost wiedzy i 

umiejętności uczniów; 

-  szkoła dba o właściwą adaptację dziecka młodszego, obejmując je szczególnym wsparciem  

 ze strony nauczycieli i specjalistów; 

-  uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci są zajęciami specjalistycznymi 

prowadzonymi przez psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę pedagogicznego lub.  

Zadania do realizacji i podejmowane działania: 

 monitorowanie realizacji podstawy programowej; 

 analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania; 

 dostosowanie treści programowych do możliwości i potrzeb uczniów; 

 dostosowanie wymagań uczniom z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej,  monitorowanie efektów pracy z tymi uczniami; 

 przejawianie inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć: 

tworzenie  Innowacji metodycznych, wykorzystanie Platform edukacyjnych 

 mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach; 

 indywidualne podejście do nauczania i ucznia; wykorzystanie profilu klasy oraz 

ucznia utworzonego w programu Indywidualni, 

 formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów; 

 wskazywanie metod i sposobów uczenia się. 

 

2. Wychowanie i opieka  

Założone cele:  

 kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i obywatelskich; 

  przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych; 

 eliminowanie przejawów agresji i przemocy; 

-udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów. 

Efekty realizacji założonych celów: 

 uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego i angażują się w różnego 

rodzaju akcje społeczne, - uczniowie planują i wybierają kierunek dalszego 

kształcenia, uwzględniając swoje predyspozycje, ambicje i potrzeby rynku pracy; 

 podejmowane w szkole działania promują kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia i 

ekologię wpływają na postawy uczniów; 

 uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce i 

rozwojowi ogólnemu dziecka; 

 uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów, 

 uczniowie chętnie angażują się w organizację życia szkolnego pomagając przy 

organizacji różnego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych. 

Zadania do realizacji i podejmowane działania: 

 realizacja i ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły w każdym 

roku szkolnym; 

 diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów; 



 organizowanie akademii szkolnych związanych z uroczystościami szkolnymi oraz 

tradycjami  i świętami narodowymi; 

 organizowanie spotkań i spektakli o tematyce proekologicznej, prozdrowotnej i 

profilaktycznej; 

 organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze turystycznym, krajoznawczym, 

sportowym promujących zdrowy styl życia. np. Szkolny Rajd Rowerowy; 

 wpływ Samorządu Uczniowskiego na życie szkoły; zachęcanie uczniów do udziału w 

akcjach charytatywnych, wolontariacie i projektach edukacyjnych; 

 stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływanie wychowawcze i 

profilaktyczne (np. Policja, Straż Pożarna,   Przedszkola, Biblioteka osiedlowa, Klub 

Seniora);  

 prowadzenie zajęć związanych z preorientacją zawodową – współpraca z zakładami 

pracy na terenie miasta); 

 kształtowanie umiejętności krytycznego korzystania z mediów społecznych; 

 ścisły monitoring wypełniania obowiązku szkolnego;  

  stosowanie statutowego oceniania zachowania uczniów; 

 diagnoza potrzeb rodziców dotyczących problematyki wychowawczej oraz 

przeprowadzenie spotkań, prelekcji, warsztatów zgodnie z ich oczekiwaniami; 

 współpraca wychowawcy z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami w rozwiązywaniu  

            problemów wychowawczych. 

3. Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; 

   funkcjonowanie i promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

Założone cele:  

 budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami 

oraz między rodzicami i nauczycielami; 

 dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej; 

 tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.  

Efekty realizacji założonych celów : 

 właściwe relacje między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między 

rodzicami;  i nauczycielami oddziałują na atmosferę panującą w szkole i efektywność 

podejmowanych działań; 

 udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, konkursach i 

zawodach na terenie szkoły i  miasta jest zauważany i doceniany; 

 elementem tradycji szkoły jest prezentacja osiągnięć i talentów uczniów; 

  placówka ściśle współpracuje z instytucjami lokalnymi i partnerami szkoły,  

 rodzice włączają się w działalność szkoły. 

Zadania do realizacji i podejmowane działania: 

 kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej; 

 konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań zgodnych z regulaminami i statutem 

szkoły; 

 wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania; 

  udział szkoły w lokalnych działaniach o charakterze kulturalnym i patriotycznym; 



 organizacja turniejów sportowych, konkursów przedmiotowych i tematycznych;                      

organizacja i uczestnictwo społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie 

promocji zdrowia;   

 realizacja zadań z zakresu edukacji zdrowotnej, programów profilaktyki dla uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.   współpraca z mediami- promowanie 

pozytywnego wizerunku, prezentowanie  działalności szkoły; 

 aktualizowanie strony internetowej szkoły (sukcesy, wydarzenia szkolne...itp.) 

 wydawanie gazetki szkolnej; 

 dokumentowanie pracy szkoły w kronice szkolnej; 

 szkolny system identyfikacji –logo szkoły, nagrody;  

 analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne - ankiety, wywiady z rodzicami  

            lub partnerami szkoły; 

 pozyskiwanie sprzymierzeńców szkoły. 

4. Monitoring, realizacja planu działań. 

Każdy powołany w szkole zespół realizuje koncepcję pracy szkoły zgodnie z zawartymi  

w dokumencie zadaniami.  Ewaluacja realizacji koncepcji pracy szkoły będzie odbywać się 

raz w semestrze poprzez opracowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdań 

zespołów zadaniowych i agend szkoły z realizacji podjętych działań oraz sprawozdania z 

nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 

Koncepcja rozwoju szkoły będzie modyfikowana w trakcie realizacji i przystosowywana do 

potrzeb nauczycieli, uczniów i rodziców oraz nowych okoliczności .  

Elementami uszczegóławiającymi koncepcję pracy szkoły są:  

- Statut Szkoły; 

- Program Wychowawczo -Profilaktyczny Szkoły; 

- Program Szkoły Promującej Zdrowie  

- Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie 

- Plan Nadzoru Pedagogicznego - na bieżący rok szkolny;  

- Kalendarz Życia Szkoły - na bieżący rok szkolny ; 

- Plan Pracy Biblioteki Szkolnej - na bieżący rok szkolny; 

- Plan Pracy Pedagoga Szkolnego- na bieżący rok szkolny;   

- Plan Pracy Świetlicy- na bieżący rok szkolny;   

-Innowacje dydaktyczne i wychowawcze opracowywane na bieżąco przez nauczycieli i 

wychowawców. 

 

Koncepcja Pracy Szkoły przedstawiona i pozytywnie zaopiniowana na Radzie 

Pedagogicznej w dniu 20 marca 2018 r. 

 

 


