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WIZJA  ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO   W  WILCZY 

 

„Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, 

ale także do sukcesu na miarę jego możliwości” 

M. Grzegorzewska 

 

Nasz zespół łączy tradycyjną i nowoczesną funkcję szkoły i przedszkola poprzez: 

 Pomoc w rozwoju dziecka na miarę jego możliwości, 

 Wyrabianie umiejętności czerpania przyjemności w nauce, 

 Zaspokajanie różnych potrzeb środowiska lokalnego, 

 Utworzenie środowiska kultury w Wilczy. 

 

NASZ  PRZEDSZKOLAK: 

 Kocha swoją rodzinę, 

 Szanuje i kocha swoją małą ojczyznę i swój kraj, 

 Jest kulturalny, koleżeński, radosny, otwarty na innych, 

 Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia edukacji szkolnej, 

 Szanuje środowisko przyrodnicze. 

NASZ  UCZEŃ: 

 Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów w dalszej nauce na miarę swoich możliwości, 

 Umie współdziałać z innymi, przestrzega norm społecznego współżycia, 



 Umie dbać o zdrowie własne i innych ludzi, szanuje środowisko przyrodnicze, 

 Kocha swoją rodzinę, zna i szanuje swój kraj oraz swą małą ojczyznę, 

 Myśli kategoriami człowieka Europy i świata, 

 Jest kulturalny, koleżeński, tolerancyjny, nie zachowuje się agresywnie, 

 Umie rozwiązywać różnorodne problemy w swoim środowisku, 

 Potrafi funkcjonować we współczesnym świecie informacji. 

 

MISJA ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO   W  WILCZY 

 Objęcie opieką naszych wychowanków już od 3 roku życia, 

 Zapewnienie szansy w rozwoju i dobre przygotowanie do nauki w gimnazjum, 

 Wspomaganie rodziców w roli wychowawczej i opiekuńczej, 

 Ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

 Realizowanie programów poprzez nowoczesne, efektywne formy i metody pracy z uczniem,  

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez wprowadzenie rozszerzonej oferty zajęć 

dodatkowych, 

 Wychowywanie nowoczesnego obywatela Europy poprzez edukację europejską. 

 

 

 

Wizja szkoły to uzgodnione w społeczności szkolnej marzenia o naszej szkole i stanowiące trwałe wartości, a Misja to zadania umożliwiające realizację 

wizji. 



 

CHARAKTERYSTYKA  WARUNKÓW  DZIAŁANIA ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny znajduje się w sołectwie Wilcza, wchodzącym w skład gminy Pilchowice, w powiecie gliwickim. Wilcza 

liczy ok. 2 tysięcy mieszkańców. W skład Zespołu wchodzi szkoła podstawowa oraz przedszkole. Budynek placówki zlokalizowany jest w 

środowisku wiejskim a dzieci uczęszczające do Zespołu prawie w 100% są jego mieszkańcami.  

W Zespole zatrudnionych jest 21 nauczycieli i 17 pracowników obsługi. Wszyscy nauczyciele legitymują się wykształceniem wyższym, a 

11 stopniem nauczyciela dyplomowanego. Pracownicy pedagogiczni chętnie doskonalą kwalifikacje zawodowe w ramach spotkań WDN oraz 

podczas różnorodnych szkoleń organizowanych w placówce i poza nią. Jedna nauczycielka kontynuuje studia podyplomowe – studia te wynikają 

z potrzeb placówki i są dofinansowywane z budżetu. W Zespole zatrudnieni są również specjaliści wspierający proces dydaktyczno-

wychowawczy, mianowicie pedagog, olinofrenopedagog oraz logopeda. Obie panie posiadają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone 

gabinety, w których mają idealne warunki do pracy z podopiecznymi.  

Do przedszkola uczęszcza 95 dzieci, zorganizowanych w 4 grupach wiekowych.  Placówka mieści się w nowo wyremontowanym 

budynku z 2 obszernymi salami zabaw. Sala najmłodszej grupy znajduje się w budynku po byłym Klubie Malucha, natomiast sala najstarszej 

grupy – 6-latków znajduje się na terenie szkoły, w zmodernizowanym i dostosowanym do wymogów pomieszczeniu. Wszystkie pomieszczenia 

są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci a ich wyposażenie pozwala na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W 

przedszkolu znajduje się podręczna biblioteczka dla nauczycieli, na bieżąco wzbogacana o czasopisma i publikacje z dziedziny pedagogiki i 

dyscyplin pokrewnych. Do dyspozycji przedszkolaków jest przestronny plac zabaw, wyposażony w bezpieczne sprzęty terenowe (huśtawki, 

drabinki, piaskownice itp.). 

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęło 137 uczniów w 7 klasach. Do dyspozycji naszych wychowanków jest 8 przestronnych i dobrze 

wyposażonych sal dydaktycznych, nowoczesna sala komputerowa, sala gimnastyczna z zapleczem, bogato zaopatrzona biblioteka, św ietlica oraz 

sala „Radosna Szkoła”. Wszystkie te pomieszczenia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Uczniowie mogą również spędzać czas na 

powietrzu: na nowoczesnym wielofunkcyjnym boisku sportowym. W budynku znajduje się również, wyposażona w ciekawe eksponaty Izba 

Tradycji. Teren wokół placówki jest bezpieczny, estetyczny oraz zazieleniony.  



Zespół Szkolno-Przedszkolny wyposażony jest w nowoczesny audiowizualny i komputerowy sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć: 

(telewizory, DVD, kino domowe, laptopy, projektory zamontowane na stałe w klasach i sali, laminatory, kserokopiarki, drukarki itp.). Obecnie 

placówka posiada 5 tablic interaktywnych, wykorzystywane podczas zajęć z wychowankami. 

Rodzice są klientami bardzo wymagającymi, oczekującymi od Zespołu szerokiego zakresu działań wychowawczo-opiekuńczych. 

Placówka nastawiona jest na szeroką współpracę z rodzicami w różnorodnych zakresach, jednocześnie rodzice chętnie kontaktują się z 

nauczycielami. Dużą popularnością, zwłaszcza wśród rodziców przedszkolaków, cieszą się organizowane przez placówkę festyny oraz 

okazjonalne spotkania. Coraz większa liczba rodziców angażuje się w przygotowania tego rodzaju uroczystości. 

Koncepcja pracy uwzględnia warunki, w jakich działa Zespół Szkolno-Przedszkolny. Wstępem do dokumentu jest sformułowanie misji 

oraz wizji placówki, syntetycznie określających główny cel placówki i ogniskujących działania pracowników wokół wszechstronnego rozwoju i 

edukacji dzieci.  

Koncepcja została opracowana przez Zespół ds. koncepcji pod kierownictwem dyrektora, następnie przedyskutowana i poddana korekcie 

na posiedzeniu rady pedagogicznej, na której obecni byli przedstawiciele Rady Rodziców. Ostateczną jej wersję przyjęto uchwałą rady 

pedagogicznej nr 8/2016/2017 z dnia 15.09.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WYMAGANIA  WOBEC  PRZEDSZKOLI 

Wymaganie Zadania do realizacji wymagań Ewaluacja – spodziewane wyniki Termin realizacji 
1. Placówka realizuje 

koncepcję pracy 

ukierunkowaną na 

rozwój dzieci 

1. Analizowanie i modyfikowanie 

koncepcji pracy placówki w 

zależności od potrzeb. 

 Koncepcja pracy placówki jest znana  

i akceptowana przez wszystkich 

członków społeczności szkolnej: 

zebrania z rodzicami, z Radą Rodziców, 

strona Internetowa placówki 

2014-2017 

2. Procesy wspomagania 

rozwoju i edukacji 

dzieci są 

zorganizowane w 

sposób sprzyjający 

uczeniu się 

1.  Sporządzanie planów pracy 

dostosowanych do realizacji 

podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego.  

2. Organizacja i udział w  

różnorodnych konkursach, 

zawodach sportowych, 

olimpiadach przedszkolnych i 

gminnych we współpracy z innymi 

placówkami (gminne przeglądy 

artystyczne, konkursy, imprezy 

organizowane przez wiejską 

świetlicę, GOK), festyny rodzinne. 

Konkursy na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim oraz 

międzynarodowym. 

3. Podejmowanie działań związanych 

z adaptacją dzieci w środowisku 

przedszkolnym: dzień otwarty dla 

środowiska, biuletyn informacyjny 

nt. pracy przedszkola, dni 

adaptacyjne „Przywitanie z 

przedszkolem” 

4. Współpraca nauczycieli szkoły i 

 Sporządzane plany pracy są 

systematycznie monitorowane i 

doskonalone. Wnioski wspomagają 

rozwój i planowanie pracy na kolejne 

lata. 

 Nauczyciele posiadają plany 

kierunkowe, które gwarantują 

monitorowanie realizacji podstawy 

programowej. 
 
 
 

 Wychowankowie odnoszą  liczne 

sukcesy.  
 
 
 

 Złagodzenie stresu dziecka, związanego 

z rozłąką z rodzicem. 

 

 

 

 

 

 Złagodzenie stresu związanego z 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

czerwiec każdego 

roku 

sierpień każdego roku 

 

 

 

 

Cały rok 



przedszkola w zakresie działań 

edukacyjnych.   

5. Planowanie  szkoleń w zakresie 

wspierania nauczycieli 

pracujących nad doskonaleniem 

procesów edukacyjnych w 

przedszkolu. 

przekroczeniem progu szkolnego. 

 

 Nowatorskie sposoby pracy z dzieckiem 

zagwarantują stały wzrost jakości pracy 

przedszkola. 

3. Dzieci nabywają 

wiadomości i 

umiejętności określone 

w podstawie 

programowej  

1. Tworzenie arkuszy 

diagnostycznych do analizy 

osiągnięć dzieci z uwzględnieniem 

ich możliwości rozwojowych. 

2. Monitorowanie i ewaluacja 

realizowanej podstawy 

programowej. 

3. Realizowanie w ofercie zajęć 

placówki nowatorskich rozwiązań: 

 Wdrożenie i realizacja innowacji 

pedagogicznej „Zabawa w 

czytanie. Program wczesnej nauki 

czytania dla dzieci 

przedszkolnych, na podstawie   

metody symultaniczno-

sekwencyjnej prof. J. 

Cieszyńskiej”. 

 Nawiązanie współpracy z 

przedszkolami pracującymi tą 

metodą. 

4. Zajęcia logopedyczne. 

5. Zajęcia terapeutyczne ze 

specjalistą. 
 

6. Udział w Ogólnopolskiej Akcji 

 Wnioski z analiz przyczyniają się do 

indywidualizacji kształcenia i 

wychowania, rozwijania 

umiejętności dzieci adekwatnych do 

ich możliwości. 
 

 Wyniki ewaluacji wykorzystane 

zostaną do ustalenia wniosków do 

dalszej pracy oraz modyfikacji oferty 

programowej, w tym do 

wyrównywania szans, planowania 

pracy z dziećmi o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

 

 Realizowane programy są zgodne z 

podstawą programową wychowania 

przedszkolnego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX – X w każdym 

roku– tworzenie 

arkuszy, praca z ich 

wykorzystaniem cały 

rok. 

 

 

Monitoring - na 

bieżąco 

Wyniki ewaluacji – 

VI każdego roku 

 

2014- 2017 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 



Cała Polska Czyta Dzieciom: 

 Promowanie czytelnictwa, 

 Współpraca z Powiatową 

Biblioteką Publiczną w 

Gliwicach, Biblioteką Szkolną 

oraz Gminną Biblioteką 

Publiczną w Pilchowicach, 

Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w Pilchowicach 

 Organizowanie Spotkań 

Autorskich, 

 Udział w konkursach 

czytelniczych. 
 

7. Udział przedszkola w Programach 

Edukacji Zdrowotnej: 

 Ogólnopolski Program 

„Akademia Aquafresh”, 

 „Pięć razy dziennie warzywa i 

owoce”, 

 Program antynikotynowy 

„Czyste powietrze wokół nas”, 

 Program Śląskiej Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie 

”Zdrowy i bezpieczny 

przedszkolak” uzyskanie 

certyfikatu (METIS Katowice). 

 stworzenie autorskiego 

programu edukacji zdrowotnej 

pt.: „Zdrowy i bezpieczny 

przedszkolak”- realizacja 

zadań programu. 

 

 

 

 

.   

 Wprowadzając codzienne czytanie, 

przedszkole  pomaga dzieciom w 

dobrym, a może nawet w 

doskonałym opanowaniu ojczystego 

języka oraz lepszym przygotowaniu 

ich do szkoły i do życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 kształtowanie u dzieci postaw 

determinujących aktualne i przyszłe 

zachowania dotyczące zdrowia, 

utrwalone w dzieciństwie 

przyzwyczajeń i nawyków 

decydujących o późniejszym stylu 

życia. 

 

Wrzesień 2014 



8. Udział uczniów z zbiórkach 

charytatywnych: na rzecz 

Schroniska Zwierząt w Rybniku, 

zakrętki, zbiórki odpadów 

ekologicznych itp. 
4. Dzieci są aktywne 1. Planowanie różnorodnych zajęć i 

zabaw pobudzających aktywność 

przedszkolaków w różnych 

sferach.  

 

2. Umożliwienie rozwijania 

uzdolnień i zainteresowań dzieci  

poprzez udział w zajęciach z 

języka angielskiego.  

 

3. Rozwijanie aktywności twórczej 

poprzez udział w konkursach, 

uroczystościach i imprezach 

środowiskowych: 

 Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka, 

 „Sprzątanie świata”, 

 Spotkanie z ciekawymi ludźmi 

(policjant, leśniczy, ornitolog itp.) 

 Pasowanie na Przedszkolaka, 

 Dzień Nauczyciela, 

 Dzień Pieczonego Ziemniaka, 

 Dzień Postaci z Bajek, 

 Tydzień Śląski, 

 Mikołaj,  

 Kiermasz świąteczny, 

 Wigilia, 

 Dzieci chętnie uczestniczą w 

prowadzonych zajęciach, co powoduje 

ich wszechstronny rozwój. 

 

 

 

 

 

 
 

 Promocja placówki, możliwość dzielenia 

się doświadczeniami, rozwijanie 

współpracy. 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 



 Dzień Babci i Dziadka, 

 Bal karnawałowy, 

 Szukanie Zajączka, 

 Powitanie Wiosny w Gminie 

Pilchowice, 

 Kroszonka, 

 Przedszkolaki – Bibliotekarzom, 

 Przedszkolna Olimpiada 

Sportowa, 

 Festyn Rodzinny, 

 Zakończenie Roku Szkolnego. 
5. Respektowane są 

normy społeczne 
4. Realizowanie zadań  

związanych z programem 

„Bezpieczna i przyjazna 

szkoła”: 

 udział w projekcie Miasteczko 

ruchu Drogowego organizowanym 

przez Komendę Główną Policji w 

Gliwicach. 
 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i 

upowszechnianie wiedzy na 

temat bezpieczeństwa wśród 

dzieci – organizowanie zajęć, 

spotkań z policjantem, psem 

Sznupkiem, oglądanie 

teatrzyków profilaktycznych 

itp. 

 

6. Udział przedszkolaków w 

Ogólnopolskich Projektach 

 Dzieci rozumieją ideę zaufania 

pomiędzy światem dorosłych, a światem 

dzieci.  
 

 

 Udział w różnych formach edukacyjnych 

powoduje wzrost świadomości dzieci 

dotyczącej bezpieczeństwa. 

 Dzieci posiadają wiedzę  o tym: 

       jak dbać o własne bezpieczeństwo,  jak  

       unikać sytuacji ryzykownych mogących   

       prowadzić do zagrożenia zdrowia i  

       życia dziecka,  

 

  Uświadomienie dzieciom 

niebezpieczeństw na jakie są narażone 

np. w domu, na placu zabaw, na drodze, 

nad jeziorem itp. 

 

 

 

Lata 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2014 - 2015 



Edukacyjnych – „Baw się i 

bądź bezpieczny UNICEF”, 

„Bezpieczne wakacje” itp. 

 

7. Udział w corocznej akcji 

Towarzystwa „Nasz Dom” – 

„Góra Grosza”. 
 

 

8. Nawiązanie współpracy z 

Fundacją Verba (działającą na 

rzecz włączania do środowiska 

osób niepełnosprawnych) – 

zorganizowanie warsztatów 

edukacyjnych dla 

przedszkolaków. 

 

 

 

 Uświadomienie dzieciom, że wspólnym 

zaangażowaniem w zbieranie groszówek 

można zrealizować wielkie 

przedsięwzięcia na rzecz dzieci w 

trudnej sytuacji życiowe.  

 

 Kształtowanie wśród dzieci świadomości 

równości wszystkich członków 

społeczeństwa oraz poszanowania 

inności drugiego człowieka. 

 

6. Placówka wspomaga 

rozwój dzieci z 

uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji 

1. Prowadzenie systematycznej 

obserwacji pedagogicznej we 

wszystkich grupach oraz diagnozy 

w grupach dzieci 5 i 6 –letnich. 

 

2.  Tworzenie  i praca według 

Indywidualnych Programów Pracy 

z dziećmi o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 
 

3. Organizowanie zajęć korekcyjno-

wyrównawczych 

uwzględniających 

indywidualizację procesu edukacji. 

 Nauczyciele w codziennej pracy 

wykorzystują wyniki obserwacji 

pedagogicznej i diagnozy oraz 

informują rodziców o osiągnięciach 

dziecka. 

 

 Praca indywidualna z dziećmi 

powoduje wyrównywanie ich szans 

edukacyjnych. 

 

 
 
 

 Dzieci osiągają sukces na miarę 

swoich możliwości. 

Cały rok 

Czerwiec każdego 

roku 

 

 

Cały rok 



 

4. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Knurowie – porady i konsultacje 

dla dzieci i rodziców; warsztaty 

tematyczne. 

 
7. Nauczyciele 

współpracują w 

planowaniu i 

realizowaniu procesów 

edukacyjnych 

1. Współpraca nauczycieli  w 

zespołach w celu analizy procesów 

wspomagania i edukacji dzieci. 

Analiza efektów pracy.  

2. Doskonalenie się nauczycieli i 

dzielenie się wiedzą: 

 Udział nauczycieli w projekcie 

oferującym kursy  „Doskonali 

nauczyciele w gminie 

Pilchowice” (kurs językowy, 

kurs, „Technologie 

informacyjne – tworzenie 

materiałów dydaktycznych z 

wykorzystaniem platformy 

Moodle”,  kurs „Kształtowanie 

kompetencji obywatelskich 

uczniów w nowoczesnej 

szkole”, kurs kwalifikacyjny 

„Terapia pedagogiczna”, kurs 

„Sprawne i efektywne 

zarządzanie szkołą lub 

placówką oświatową”.) 

 Udział w projekcie Starostwa 

Powiatowego „Modernizacja 

 Działa WDN, w ramach którego 

wszyscy nauczyciele naszej placówki 

wspomagają siebie nawzajem.  

 

 Nauczyciele zdobywają wiedzę i 

umiejętności sprzyjające doskonaleniu 

procesu edukacyjnego. 

 Prowadzone są zajęcia otwarte dla 

wszystkich nauczycieli. 

2014-2017 

 

 

 

2014 - 2015 



Systemu Oświaty w Powiecie 

Gliwickim”: szkolenia i 

warsztaty; praca na platformie 

e-learningowej „Wspieranie 

dziecka z problemami 

wychowawczymi”), 

 korzystanie z oferty 

szkoleniowej Gliwickiego 

Ośrodka Metodycznego oraz 

Rybnickiego Ośrodka 

Metodycznego. 
8. Promowana jest 

wartość wychowania 

przedszkolnego  

1. Prowadzenie strony internetowej 

ZSP oraz bloga tematycznego 

grupy przedszkolnej. 

2. Redagowanie kwartalnika 

przedszkola „Skrzacik”;  

3. Publikacja artykułów w 

miesięcznikach pedagogicznych i 

prasie lokalnej;  

4. Nawiązanie współpracy z mediami 

lokalnymi. 

 

 Nauczyciele zaprezentują i 

upowszechnią informację o ofercie zajęć 

prowadzonych w przedszkolu oraz o 

celowości i skuteczności 

podejmowanych przez przedszkole 

działań. 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rodzice są partnerami 

placówki 
1. Współpraca z rodzicami: 

 planowanie wyjazdów i 

wycieczek, 

 zorganizowanie  zabaw 

karnawałowych  dla rodziców i 

festynów rodzinnych, 

 pozyskiwanie  rodziców w 

zakresie zadań związanych z 

1% dla szkoły mojego dziecka, 

 pozyskiwanie sponsorów 

 Rodzice współdecydują w sprawach 

przedszkola i uczestniczą w 

podejmowanych działaniach. 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 



wśród rodziców w 

wykonywaniu zadań 

rzeczowych, 

 szycie strojów na uroczystości, 

 pedagogizacja rodziców: 

zorganizowanie warsztatów 

dla rodziców na temat praw 

ucznia i praw dziecka, 

warsztatów z pedagogiki 

zabawy, 

  publikacja artykułów w 

kwartalniku „Skrzacik”,  

 foldery okolicznościowe (np. 

na temat adaptacji i działań 

podejmowanych w 

przedszkolu), 

  udział członków rodzin w 

akcji Cała Polska Czyta 

Dzieciom, 

 udział chętnych rodziców w 

prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych pod kątem 

prezentacji swoich pasji bądź 

wykonywanego zawodu 

(warsztaty artystyczne, zajęcia 

badawcze, eksperymenty itp.). 

 

 

 

 

 Poszerzenie wiadomości rodziców 

dotyczących rozwoju dziecka w wieku 

przedszkolnym 

 Wspomaganie i ujednolicenie działań 

wychowawczych przedszkola i domu 

rodzinnego.  

 Wyrabianie u rodziców nawyków 

sięgania po publikacje związane z 

zżyciem przedszkola. 

 

 

 

 Tworzenie pozytywnej więzi 

emocjonalnej miedzy rodzicami i 

przedszkolem  

 Wykorzystanie potencjału rodziców do 

urozmaicenia i wzbogacenia 

podejmowanych działań edukacyjnych  
 

10. Wykorzystywane są 

zasoby przedszkola i 

środowiska lokalnego 

na rzecz wzajemnego 

rozwoju 

1. Realizowane są oczekiwania 

środowiska rodzinnego. 

 

 

2. Organizowanie imprez 

środowiskowych: Dożynki, 

 Wnioski uzyskiwane z opinii środowiska 

lokalnego będą wykorzystywane do 

dalszej modyfikacji koncepcji i 

planowania pracy placówki. 

 

 Dzieci czują swoją przynależność do 

2014-2017 



Barbórka, Dzień Babci i Dziadka, 

Powitanie Wiosny w Gminie 

Pilchowice, Festyn Rodzinny, 

Święto Niepodległości. 

3. Współpraca z instytucjami 

lokalnymi: Komendą Policji, 

Ochotniczą Strażą Pożarną, 

GOPSem, GOKiem, Parafią, 

Kołem Gospodyń Wiejskich, 

Gminną Biblioteką Publiczną, 

Radą Sołecką. Gminną Komisją 

ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Stowarzyszeniem 

Rodzin Katolickich, Biurem 

Projektów Europejskich  itp. 

środowiska lokalnego – uświadomienie 

dzieciom, iż Gmina to ich mała 

ojczyzna, którą powinny kochać i 

szanować. 

 

 Integracja przedszkola ze środowiskiem 

lokalnym, promowanie osiągnięć 

placówki, jej wychowanków i 

nauczycieli. 

11. Przedszkole w 

planowaniu pracy 

uwzględnia wnioski z 

analizy badań 

zewnętrznych i 

wewnętrznych 

1. Tworzenie zespołów 

wewnętrznych ewaluatorów do 

realizacji zadań (wybranych w 

danym roku szkolnym) 

wynikających z zewnętrznych i 

wewnętrznych badań 

prowadzonych na placówce.  

2. Opracowywanie wniosków z 

nadzoru pedagogicznego. 

3. Stworzenie wszystkim 

nauczycielom warunków do 

studiowania i doskonalenia się. 

4.  Przestrzeganie procedur awansu 

zawodowego.  

 Wnioski służą do wprowadzania zmian 

w funkcjonowaniu przedszkola w celu 

jego rozwoju  

 

 

 

 

 Realizowane zadania eliminują słabe 

strony pracy placówki. 

 

 Nauczyciele pracują na awans (stopień 

nauczyciela kontraktowego, 

mianowanego, dyplomowanego). 

2014-2017 

12. Zarządzanie 

przedszkolem służy 

jego rozwojowi 

1. Podejmowanie systematycznych 

działań w celu poprawy warunków 

lokalowych  i wyposażenia: 

 Placówka nowoczesna, nadążająca za 

wymogami zmieniającej się 

rzeczywistości, „otwarta na świat”. 

2014-2017 

 

 



  sporządzenie harmonogramu prac 

remontowych, 

 stała modernizacja  nowego 

ogródka szkolno – 

przedszkolnego, 

 dostosowanie stanowisk pracy do 

obowiązujących zasad ergonomii 

(krzesełka i stoły), 

 wzbogacenie wyposażenia 

placówki proporcjonalnie do 

posiadanych środków 

finansowych, 

 adaptacja i modernizacja sali 

„Radosna Szkoła” oraz 

pomieszczeń po byłym Klubie 

Malucha na potrzeby przedszkola. 

  

 Placówka bezpieczna i przyjazna naszym 

wychowankom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2014 

Sierpień 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. WYMAGANIA  WOBEC  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 

Wymaganie Zadania do realizacji wymagań Ewaluacja – spodziewane wyniki Termin realizacji 

1.Szkoła lub placówka realizuje 

koncepcję pracy ukierunkowaną 

na rozwój uczniów 

2. Analizowanie i modyfikowanie 

koncepcji pracy placówki w 

zależności od potrzeb we 

współpracy z uczniami i 

rodzicami 

 Koncepcja pracy placówki jest 

znana i akceptowana przez 

wszystkich członków 

społeczności szkolnej: lekcje 

wychowawcze, zebrania 

samorządu uczniowskiego, 

zebrania z rodzicami, z radą 

Rodziców, strona internetowa 

placówki 

2014-2017 

2.Procesy edukacyjne są 

zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się. 

6.  Sporządzanie planów pracy 

dostosowanych do realizacji 

podstawy programowej 

kształcenia ogólnego.  

7. Organizowanie różnorodnych 

konkursów szkolnych 

gminnych, zawodów 

sportowych, we współpracy z 

innymi placówkami (gminne 

przeglądy artystyczne, 

konkursy, imprezy 

organizowane przez Gminny 

Ośrodek Kultury), festyny 

rodzinne. 

8. Udział w różnorodnych 

konkursach: 

interdyscyplinarnych, 

 Sporządzane plany pracy są 

systematycznie monitorowane i 

doskonalone. Wnioski 

wspomagają rozwój i 

planowanie pracy na kolejne 

lata. 

 Nauczyciele posiadają plany 

kierunkowe, które gwarantują 

monitorowanie realizacji 

podstawy programowej. 

 

 

 

 Wychowankowie odnoszą  

liczne sukcesy.  

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 



gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich, ogólnopolskich 

oraz międzynarodowych (np. 

Oxford, Liga Zadaniowa, 

Olimpus, Kangur, Albus itp.) 

9. Współpraca nauczycieli szkoły 

i przedszkola w zakresie 

działań edukacyjnych.  

Podejmowanie działań 

związanych z adaptacją 

uczniów w środowisku 

szkolnym:  

 dni otwarte w szkole, ulotki i 

tablice informacyjne, 

zapraszanie przedszkolaków na 

przedstawienia,  obchody Dnia 

Bibliotekarza  itp. ; 

 stworzenie programu 

wspomagania dzieci młodszych 

na progu szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 Złagodzenie stresu dziecka, 

związanego z rozłąką z 

rodzicem. 

 

 

 

 

 Złagodzenie stresu związanego 

z przekroczeniem progu 

szkolnego. 

 

 

 

 

 

Czerwiec każdego roku 

   

 

 

 

 

3.Uczniowie nabywają 

wiadomości i umiejętności 

określone  

w podstawie programowej 

3. Tworzenie arkuszy 

diagnostycznych do analizy 

osiągnięć dzieci z 

uwzględnieniem ich 

możliwości rozwojowych. 

 

4. Monitorowanie i ewaluacja 

realizowanej podstawy 

programowej. 

 Wnioski z analiz przyczyniają 

się do rozwijania umiejętności 

dzieci. 

 

 

 

 Wyniki ewaluacji 

wykorzystane zostaną do 

ustalenia wniosków do dalszej 

pracy oraz modyfikacji oferty 

IX – X w każdym roku 

 

 

 

 

 

Monitoring - na bieżąco 

Ewaluacja – VI każdego roku 



programowej, w tym do 

wyrównywania szans, 

planowania pracy z dziećmi o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

4.Uczniowie są aktywni 4. Planowanie różnorodnych zajęć 

i zabaw pobudzających 

aktywność uczniów w różnych 

sferach. 

 

5. Wspieranie samorządności 

uczniowskiej. 

 

 

 

 

6. Umożliwienie rozwijania 

uzdolnień i zainteresowań 

uczniów (kółko plastyczne, 

teatralne, języka angielskiego, 

sportowe, przyrodnicze, 

muzyczne, gra na 

instrumencie). 

7. Rozwijanie aktywności 

twórczej poprzez udział w 

konkursach, uroczystościach i 

imprezach środowiskowych. 

 Dzieci chętnie uczestniczą w 

prowadzonych zajęciach, co 

powoduje ich wszechstronny 

rozwój. 

 

 Uczniowie podejmują 

inicjatywy na rzecz własnego 

rozwoju, angażują się w prace 

samorządu uczniowskiego, 

akcje charytatywne, zbiórki. 

 

 Uczniowie uczestniczą w 

zajęciach pozalekcyjnych, biorą 

udział w konkursach, 

imprezach szkolnych i 

środowiskowych. 

 

 Promocja szkoły, możliwość 

konfrontacji, wymiany 

doświadczeń, 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

5.Kształtowane są postawy i 

respektowane normy społeczne 

9. Realizowanie zadań  

związanych z programem 

„Bezpieczna i przyjazna 

szkoła”. 

 

 Dzieci rozumieją ideę zaufania 

pomiędzy światem dorosłych, a 

światem dzieci.  

 

 Nauczyciele skutecznie budują 

Lata 2014-2017 



10. Dbałość o bezpieczeństwo i 

upowszechnianie wiedzy na 

temat bezpieczeństwa 

wśród dzieci – 

organizowanie zajęć, 

spotkań z policjantem, 

psem Sznupkiem, 

teatrzyków 

profilaktycznych itp. 

 

 

 

11. Udział uczniów w 

Ogólnopolskich Projektach 

Edukacyjnych – „Baw się i 

bądź bezpieczny UNICEF”, 

„Bezpieczne wakacje” 

,”Klub Bezpiecznego 

Puchatka” , „Nie pal przy 

mnie, proszę ”itp. 

Udział w 

Interdyscyplinarnym 

Programie Edukacji 

Medialnej „KinoSzkoła 

4. Udział uczniów  

w projektach 

finansowanych ze środków 

Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w 

Katowicach w ramach 

programu rządowego „ 

Akademia Bezpiecznego 

wspierające podmiotowe 

relacje z dziećmi (wczesne 

rozpoznawanie problemów i 

podejmowanie działań 

profilaktycznych, 

wychowawczych, 

terapeutycznych i 

korekcyjnych). 

 Udział w różnych formach 

edukacyjnych powoduje wzrost 

świadomości dzieci dotyczącej 

bezpieczeństwa. 

 Przygotowanie uczniów i 

przeprowadzenie egzaminu na 

kartę rowerową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie przestrzegają zasad 

zdrowego odżywiania. 



ucznia w Gminie 

Pilchowice”,-do grudnia 

2015,„Bezpieczna i 

Przyjazna szkoła” pod 

tytułem „Na nudę najlepszy 

jest ruch”- do grudnia 2016 

 

5. Propagowanie zasad  

zdrowego trybu życia – 

udział w programach 

Szklanka mleka (kl. I-VI), 

„Owoce i warzywa w 

szkole w szkole” (kl. I-III), 

Woda do picia (kl. I-VI), 

Realizacja programu 

promującego zdrowe 

żywienie i rozpoczynanie 

dnia od śniadania dla klas  

I-III „Śniadanie daje moc” 

 

6. Udział w programach 

organizowanych przez 

Państwowy Powiatowy 

Inspektorat  w Gliwicach 

pod tytułem „ Bieg po 

zdrowie dla ucz. kl. IV. 

7. Udział w programie 

edukacyjnym Tesco „Od 

uprawy do potrawy” 

 

8. Udział uczniów w 

ogólnopolskiej akcji 

 

 

 

 

 

 Uświadomienie uczniom, że 

udział w akcji pozwala na 

realizację większych 

przedsięwzięć mających na 

celu poprawienie trudnej 

sytuacji osób potrzebujących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan dyżurów zapewnia 

uczniom opiekę, wzmacnia 

właściwe zachowania i 

eliminuje zagrożenia. 

 Organizowanie zabaw 

ruchowych w czasie przerw 



Towarzystwa Nasz Dom – 

„Góra Grosza”. 

 

9. Udział w różnych akcjach 

charytatywnych (zbieranie 

zakrętek, darów dla 

schroniska, kasztanów, 

żołędzi dla zwierząt leśnych 

10. Zmodyfikowanie systemu 

opieki podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

11. Edukacja włączająca 

uczniów 

niepełnosprawnych. 

12. Stosowne przygotowanie 

organizacyjne dla uczniów 

niepełnosprawnych (baza, 

wyposażenie, likwidacja 

barier) 

śródlekcyjnych z 

wykorzystaniem akcesoriów 

sportowych. 

6.Szkoła lub placówka wspomaga 

rozwój uczniów  

z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji 

1. Realizowanie w ofercie zajęć 

placówki nowatorskich rozwiązań: 

1. e-Twinning. 

2. Innowacje pedagogiczne. 

 

3. Zajęcia dodatkowe 

finansowane ze środków 

unijnych. 

 

4. Zajęcia dydaktyczno- 

wyrównawcze 

5. Zajęcia logopedyczne. 

 Realizowane programy są 

zgodne z podstawą 

programową kształcenia 

ogólnego 

 Bogata oferta zajęć umożliwia 

wszechstronny rozwój 

zainteresowań dzieci. 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 



6. Zajęcia terapeutyczne  

z pedagogiem. 

7. Organizowanie pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej 

oraz zajęć rewalidacyjnych dla 

uczniów niepełnosprawnych 

zgodnie z ich potrzebami. 

8. Zajęcia językowe. 

9. Wprowadzenie dobrowolnej 

nauki języka mniejszości – 

języka niemieckiego – 

motywowane potrzebą 

kultywowania tradycji 

narodowe, na wniosek 

rodziców/opiekunów. 

10. Współpraca z placówkami 

oświatowymi w Niemczech. 

11. Współpraca z Towarzystwem 

Mniejszości Narodowej w 

Opolu. 

12. Współpraca  z Gminną 

Biblioteką Publiczną.  

13. Udział w zajęciach Akademii 

Odkrywcy im. Tony Halika. 

14. Udział w programie rządowym 

„Radosna Szkoła”. 

15. Udział w Ogólnopolskiej Akcji 

Cała Polska Czyta Dzieciom. 

16. Organizacja corocznych 

wyjazdów uczniów klasy III na 

„Zielone Szkoły” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie osiągają 

sukces na miarę swoich 

możliwości. 

 



7.Nauczyciele współpracują  

w planowaniu  

i realizowaniu procesów 

edukacyjnych 

 

 

 

3. Współpraca nauczycieli  w 

zespołach w celu analizy 

procesów wspomagania i 

edukacji dzieci. Analiza 

efektów pracy.  

 

4. Doskonalenie się nauczycieli i 

dzielenie się wiedzą. 

 

5. Udział nauczycieli w 

projektach: 

 „Doskonali nauczyciele w 

Gminie Pilchowice”; 

 „Modernizacja systemu 

doskonalenia nauczycieli w 

powiecie gliwickim” – 

platforma e-learningowa 

„zadania dyrektora w 

zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole”. 

 

 Działa współpraca w zakresie 

WDN, w ramach którego 

wszyscy nauczyciele ZSP-

Wilcza i ZSP- Stanica 

wspomagają się nawzajem.  

 

 Prowadzone są zajęcia otwarte 

dla wszystkich nauczycieli. 

 

 Nauczyciele doskonalą swój 

warsztat pracy i zdobywają 

dodatkowe kwalifikacje. 

2014-2017 

 

8. Promowana jest wartość 

edukacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Prowadzenie strony 

internetowej ZSP oraz blogów 

tematycznych  

6. Publikacja artykułów  

w miesięcznikach 

pedagogicznych i prasie 

lokalnej;  

7. Nawiązanie współpracy  

z mediami lokalnymi. 

8. Szkoła pozyskuje i 

 Nauczyciele zaprezentują i 

upowszechnią informację o 

ofercie zajęć prowadzonych w 

szkole oraz o celowości i 

skuteczności podejmowanych 

przez szkołę działań. 

2014-2017 



wykorzystuje informacje o 

losach absolwentów do 

promowania wartości edukacji. 

9. Rodzice są partnerami szkoły 

lub placówki 

2. Współpraca z rodzicami na 

rzecz rozwoju ich dzieci 

 planowanie wyjazdów 

 i wycieczek, 

 zorganizowanie  zabaw 

karnawałowych  dla 

rodziców 

 i festynów rodzinnych, 

 pozyskiwanie  rodziców  

w zakresie zadań 

związanych  

z 1% dla szkoły mojego 

dziecka, 

 pozyskiwanie sponsorów 

wśród rodziców w 

wykonywaniu zadań 

rzeczowych, 

 szycie strojów na 

uroczystości, 

 pedagogizacja rodziców: 

zorganizowanie warsztatów 

dla rodziców na temat praw 

ucznia i praw dziecka, 

warsztatów z pedagogiki 

foldery okolicznościowe  

aktywny udział w życiu 

klasy (organizacja imprez 

klasowych typu Dzień 

Chłopca, Dzień Kobiet, 

 Rodzice współdecydują w 

sprawach szkoły  i uczestniczą 

w podejmowanych działaniach. 

 Wspomaganie i ujednolicenie 

działań wychowawczych 

rodziców. 

 

2014-2017 



Dzień Nauczyciela itp.). 

 szkoła pozyskuje 

 i wykorzystuje opinie 

rodziców na temat swojej 

pracy. 

 

10. Wykorzystywane są zasoby 

szkoły lub placówki oraz 

środowiska lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju 

2. Podejmowanie 

systematycznych działań  

w celu poprawy warunków 

lokalowych  i wyposażenia: 

 utworzenie sali komputerowej, 

w ramach projektu  

„ Z komputerem na ty” 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie 

Pilchowice- pracownia została 

zmodernizowana o kolejne 

komputery stacjonarne, laptopy 

i drukarki. 

 Systematyczne wyposażanie 

klas w nowoczesne rozwiązania 

technologiczne w celu 

usprawniania procesu 

przekazywania wiedzy 

(projektor w każdej klasie, 

tablica interaktywna, 

odpowiednie oprogramowanie, 

drukarki, laptopy, tablety) 

 dostosowanie stanowisk pracy 

do obowiązujących zasad 

ergonomii (krzesełka i stoły), 

 dostosowanie kuchni szkolnej 

 Placówka nowoczesna, 

nadążająca za wymogami 

zmieniającej się rzeczywistości, 

„otwarta na świat”. 

 Placówka bezpieczna i 

przyjazna naszym 

wychowankom. 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

2014-2017 



na potrzeby cateringu, bieżące 

remonty , wymiana podłogi 

 Ze środków pozyskanych w 

ramach realizacji projektów 

podjętych we współpracy z 

organem prowadzącym szkoła 

pozyskała: 

wymiana mebli i stolików  

w stołówce/świetlicy szkolnej, 

wyposażenie gabinetu pomocy 

przedmedycznej, 

 Realizacja projektu pod nazwą 

„Zielone pracownie w Gminie 

Pilchowice”- powstanie nowej 

pracowni przyrodniczej 

wyposażonej w meble, pomoce 

dydaktyczne sprzęt 

laboratoryjny  audiowizualny 

 zamontowanie monitoringu w 

celu poprawy bezpieczeństwa. 

 wzbogacenie wyposażenia 

placówki proporcjonalnie do 

posiadanych środków 

finansowych. 

3. Stała i systematyczna 

współpraca szkoły ze 

środowiskiem lokalnym, czyli 

Radą Sołecką, Parafią pw: św. 

Mikołaja, Stowarzyszeniem 

Rodzin Katolickich, OSP, 

LKS” Wilcza” Kołem  

Gospodyń Wiejskich, lokalni 



przedsiębiorcy, 

- w zakresie organizowania 

corocznych dożynek, 

kiermaszu świątecznego,  

Dnia Seniora, Dnia Górnika, 

baliku karnawałowego dla 

wszystkich dzieci  

Współpraca z Organem 

Prowadzącym w zakresie 

udzielania wsparcia 

finansowego na zakup książek 

do biblioteki szkolnej- 

Rządowy Program „Książki 

naszych marzeń”, Program 

wieloletni „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 

”Priorytet 3 

11. Szkoła lub placówka 

organizując procesy edukacyjne, 

uwzględnia wnioski z analizy 

wyników sprawdzianu oraz 

innych badań zewnętrznych i 

wewnętrznych. 

1. Wypracowanie przez 

nauczycieli własnych  metod 

 i narzędzi do badania i analizy 

sprawdzianu w celu poprawy 

jakości szkoły. 

2. Opracowanie i modyfikowanie 

programu naprawczego dla 

uczniów szkoły podstawowej. 

3. Udział klas III,IV-VI w 

programie „Lepsza Szkoła”. 

4. Diagnozowanie osiągnięć 

uczniów klas na materiałach z 

wydawnictwa Pearson ,Nowa 

Era, WSIP, GWO 

 

 Wnioski przyczynią się do 

wzrostu kształcenia. 

 

 

 Działania przyczynią się do 

poprawy wyników nauczania.  

Wrzesień, październik co roku 

 

 

Wrzesień, październik co roku 

 

Cały rok 



12. Zarządzanie szkołą lub 

placówką służy jej rozwojowi. 

5. Tworzenie zespołów 

wewnętrznych ewaluatorów do 

realizacji zadań wybranych w 

danym roku szkolnym.  

6. Opracowywanie wniosków z 

nadzoru pedagogicznego. 

7. Stworzenie wszystkim 

nauczycielom warunków do 

studiowania i doskonalenia się. 

8.  Przestrzeganie procedur 

awansu zawodowego.  

 Wnioski służą do 

wprowadzania zmian w 

funkcjonowaniu przedszkola w 

celu jego rozwoju  

 

 

 

 

 

 Nauczyciele pracują na awans 

(stopień nauczyciela 

kontraktowego, mianowanego, 

dyplomowanego).. 

2014-2015 

 

 

 

 

 


