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I. Podstawa prawna 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana na podstawie aktów prawnych: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół 

( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17). 

3. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. 

zm.) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 560.) 

5. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

6. Statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Pruszkowie 

7. Program wychowawczy SP nr9 w Pruszkowie 

8. Program profilaktyki SP nr 9 w Pruszkowie 

 

II. Podstawowe założenia koncepcji pracy szkoły zostały oparte na następujących 

dokumentach: 

1. Plan nadzoru pedagogicznego 

2. Arkusz organizacyjny szkoły 

3. Plan pracy szkoły 

4. Statut Szkoły  

5. Program wychowawczy  

6. Program profilaktyki  

 

III. Informacje dotyczące szkoły i środowiska 

 

 Nazwa i adres 

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

ul. Mostowa 6  

05-800 Pruszków 

 Ilość oddziałów 

Oddziały przedszkolne – 3 grupy 6 – latków; 1 grupa 5 – latków (łącznie – 80 dzieci) 

Klasy I-III – 12 oddziałów – łącznie 261 dzieci 

Klasy IV-VI – 10 oddziałów – łącznie 229 dzieci 

W szkole – łącznie 570 uczniów 

 Liczba nauczycieli – 48 

 Baza szkoły 

Szkoła mieści się w budynku dwupiętrowym, systematycznie remontowanym. Pracownie są 

nieustannie udoskonalane i doposażane w nowoczesne meble i sprzęt. Obecnie posiadamy 17 

sal lekcyjnych, salę zabaw, salę gimnastyczną, halę sportową, przebieralnie i kabiny 

prysznicowe, pracownię komputerową, dwie multimedialne pracownie językowe, bibliotekę  

z czytelnią i centrum multimedialnym, świetlicę, stołówkę, gabinet logopedy i psychologa, 

pedagoga i pielęgniarki, szatnie, toalety na każdym piętrze dla dziewcząt i chłopów oraz przy 

salach gimnastycznych, pokój nauczycielski i pokój nauczycieli WF. Na terenie szkoły 

funkcjonuje sklepik szkolny. Teren wokół szkoły zajmują dwa boiska sportowe, bieżnia i plac 

zabaw. W szkole i na zewnątrz budynku działa monitoring. Teren wokół placówki jest 

ogrodzony. 
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 Organizacja pracy 

W szkole uczy się łącznie 570 uczniów. Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. 

Plan lekcji jest zgodny z zasadami BHP, zapewnia uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły. 

Nauczyciele wypełniają zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Dla uczniów           

i rodziców szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, współpracuje                  

z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz instytucjami wspierającymi szkołę. 

W szkole działa Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. 

Szkoła posiada certyfikaty: 

- Szkoła z klasą 

- Uczeń z klasą 

- Uczeń Ratownik 

 Mocne strony szkoły 

1. Dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

2. Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów. 

3. W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia specjalistów: 

logopedyczne, E-logo, psychologiczne, wyrównawcze. 

4. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej w szkole opracowano 

program wychowawczy „Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym” i program 

profilaktyki. Są one systematycznie realizowane i poddawane bieżącej modyfikacji. 

5. Rada Pedagogiczna systematycznie analizuje wyniki klasyfikacji, diagnozy w klasie 

pierwszej, wyniki testów kompetencji po każdym roku nauki od klasy pierwszej do 

szóstej. Formułuje wnioski i wdraża je do dalszej pracy. 

6. W szkole obowiązują spójne zasady oceniania zapisane w WSO. 

7. W każdym roku szkolnym przygotowywany jest ciekawy i bogaty kalendarz imprez     

i uroczystości szkolnych. 

8. Dzieci często uczestniczą w wycieczkach tematycznych, turystyczno – 

krajoznawczych, wyjazdach do kina, teatru, muzeum. 

9. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach artystycznych i zawodach sportowych oraz 

w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych. 

10. Szkoła posiada świetlicę stwarzającą dogodne warunki rozwoju dziecka. 

11. W szkole funkcjonuje bardzo dobrze wyposażona stołówka. 

12. Pracownie są nieustannie modernizowane i doposażane, a ich estetyka sprzyja 

procesowi uczenia się. 

13. W szkole funkcjonuje monitoring, który przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa 

uczniów. 

 Słabe strony 

1. Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. 

2. Pracownia komputerowa wymaga częściowej modernizacji. 

3. Brak pomieszczenia na stworzenie pracowni komputerowej dla klas młodszych. 

4. Zbyt mała ilość pracowni do prowadzenia zajęć dodatkowych. 

5. Małe pomieszczenia świetlicowe w stosunku do ilości dzieci zapisanych. 

6. Brak pracowni do zajęć technicznych. 
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IV. Misja szkoły 

Szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym. 

 

 

Motto naszej szkoły: 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 

J. Korczak 

 

 

1. Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości   

i uzdolnień ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie. Kształtujemy 

poczucie własnej wartości. Propagujemy zdrowy styl życia. Dbamy o bezpieczeństwo 

uczniów. 

 

2. Oferujemy naszym uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym 

mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej 

edukacji. 

3. Inicjujemy działania służące integracji środowiska szkolnego i społeczności lokalnej. 

4. Udostępniamy obiekty sportowe, boiska, sale gimnastyczne, aby służyły nie tylko uczniom 

naszej szkoły, ale były również dostępne dla społeczności lokalnej. Promujemy sport, 

rekreację i zdrowy styl życia. 

5. Uczymy szanować naszą kulturę i tradycję. Kładziemy nacisk na patriotyzm lokalny           

i tolerancję. 

 

 

V. Wizja szkoły 

Nasza szkoła jest szkołą przyjazną, bezpieczną, przygotowującą uczniów do kontynuowania 

nauki na dalszych etapach edukacji. Chcemy pracować, wykorzystując najnowsze zdobycze 

IT, aby nasi absolwenci osiągali sukcesy we współczesnym świecie. Planujemy podnosić 

efektywność nauczania poprzez stosowanie nowoczesnych metod i nieustanny rozwój własny 

kadry pedagogicznej. W coraz większym stopniu chcemy dążyć do wszechstronnego rozwoju 

uczniów, współpracując z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym. W dalszym ciągu 

będziemy organizować imprezy i uroczystości z udziałem władz i środowiska lokalnego oraz 

kontynuować udział szkoły w projektach unijnych. Będziemy czuwać nad propagowaniem 

zdrowego stylu życia oraz działaniami na rzecz bezpieczeństwa uczniów. Nadal jednym         

z priorytetów będzie uczenie szacunku do historii, tradycji i kultury naszego państwa, regionu   

i miasta. Jednocześnie chcemy wychowywać w poszanowaniu kultur i wartości innych 

narodów. W celu promowania pozytywnego wizerunku szkoły i prezentowania działalności 

szkoły nawiążemy współpracę z lokalnymi mediami. 

 

Model absolwenta 

 Zna i stosuje zasady życia społecznego. 

 Potrafi się uczyć i dostrzega w nauce swoje szanse życiowe. 

 Posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów. 

 Potrafi korzystać z technik informacyjnych. 

 Komunikuje się w języku angielskim. 

 Jest otwarty, komunikatywny i kreatywny. 

 Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania. 

 Szanuje tradycje, kulturę własnego narodu, a także innych kultur. 

 Jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka. 
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 Cechuje go wysoka kultura osobista. 

 Dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy styl życia. 

 Jest przygotowany do nauki na dalszym etapie edukacyjnym. 

 

VI. Priorytety i kierunki rozwoju w aspekcie dydaktycznym, wychowawczym, 

opiekuńczym i społecznym. 

1. Dydaktyka 

 Dokładna analiza przedmiotowych programów nauczania. 

 Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 

 Wskazywanie metod i sposobów uczenia się ze szczególnym uwzględnieniem metod 

aktywizujących. 

 Analizowanie wyników sprawdzianów, formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy 

osiągnięć uczniów. 

 Wskazywanie uczniom opanowanych umiejętności i tych, nad którymi musi jeszcze 

popracować. 

 Organizowanie pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

 Prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi i mobilizowanie uczniów do udziału             

w konkursach. 

 Zapewnianie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

 Systematyczne korzystanie przez nauczycieli z różnorodnych form doskonalenia 

zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, konferencje, warsztaty). 

 

2. Działania wychowawcze 

 Realizacja szkolnego programu pracy wychowawczej, programu profilaktyki oraz 

klasowych planów pracy wychowawczej. 

 Systematyczne uaktualnianie procedur reagowania na sytuacje niepożądane 

pojawiające się w szkole. 

 Prowadzenie programów profilaktycznych, prozdrowotnych i ekologicznych 

(„Przyjaciele Zippiego”, „Bezpieczni w Internecie”, Szkolne Projekty Recyklingowe, 

„Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, program „Szkoła przyjazna żywieniu                

i aktywności fizycznej”; „Pierwsza Pomoc”). 

 Prowadzenie wolontariatu na terenie szkoły (Klub Ośmiu, „Adopcja na odległość”, 

akcje charytatywne). 

 Wspieranie domu rodzinnego ucznia w działaniach wychowawczych (spotkania 

indywidualne, szkolenia dla rodziców). 

 Organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi 

potrzebami. 

 Włączanie rodziców i uczniów w przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych 

(piknik, Dzień Rodziny, mikołajki, andrzejki, zabawa karnawałowa, ślubowanie klas 

pierwszych, zakończenie klas szóstych). 

 

3. Działania opiekuńcze i społeczne 

 Przeprowadzenie diagnozy uczniów. 

 Objęcie uczniów potrzebujących opieką pedagogiczną i psychologiczną. 

 Wsparcie pomocą finansową uczniów potrzebujących (wyprawki szkolne, 

dofinansowanie obiadów, wycieczek szkolnych). 

  Wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad 

dziećmi. 
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 Współpraca z instytucjami – Straż Miejska, MOPS, Sąd Rodzinny, PCPR, Służba 

Kuratorska, Ośrodek Wsparcia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia 

Zdrowia Psychicznego w Warszawie, Fundacja Recal, RecyPlan S.C., MZO, Fundacja 

Panda, MOK. 

 

VII. Zarządzanie i organizacja 

1. Funkcjonuje współpraca w zespołach 

Procesy edukacyjne realizowane są w oparciu o systematyczną i efektywną  współpracę 

pomiędzy nauczycielami – zespołów wychowawczych klas 0-III, klas IV-VI i zespołu 

ewaluacyjnego. Regularnie odbywają się spotkania zespołów celem wypracowania zasad 

planowania i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych                    

i opiekuńczych. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, pozyskują wiedzę i umiejętności 

przydatne w codziennej pracy z uczniem, opracowują narzędzia np. do ewaluacji 

wewnętrznej, plany dydaktyczne i wychowawcze, oceniają programy i podręczniki, 

opracowują procedury obowiązujące w szkole, ewaluują programy, WSO i Statut. 

Współpracują z punktami i ośrodkami metodycznymi w Pruszkowie i w Warszawie. 

 

2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 

Ewaluacja wewnętrzna jest planowana i prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. 

Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej ujęte są                   

w programach naprawczych z poszczególnych obszarów edukacyjnych i służą do 

wprowadzania zmian mających pozytywny wpływ na kierunki rozwoju szkoły. 

 

VIII. Ewaluacja realizacji planu działań 

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów odbędzie się przede wszystkim poprzez: 

 Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej 

 Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli 

 Kontrolowanie realizacji godzin z Karty Nauczyciela 

 Monitorowanie realizacji podstawy programowej 

 Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich 

planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja 

przeprowadzana w wybranych obszarach. 


