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PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.   

poz. 2156 z późn. zm. )  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego. (Dz.U. z 2015r.poz.1214). 
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Rozdział I  

 

Misja Szkoły. 

 

 Misja Szkoły Podstawowej nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego w Poznaniu           

jest oparta na słowach: 

 „Tutaj przyjazny początek drogi Twojego sukcesu…” 

 

Rozdział II  

 

Wizja Szkoły oraz cele strategiczne. 

 

1. Sylwetka absolwenta szkoły. 

 Naszym celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim 

kształcenie młodego pokolenia. Pragniemy, aby nasz absolwent był młodym człowiekiem, 

który: 

 dobrze funkcjonuje w otoczeniu; 

 jest świadomy swoich umiejętności i zdolności; 

 ma poczucie własnej godności i wartości; 

 wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce; 

 jest przyjaźnie nastawiony do świata; 

 szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe; 

 jest asertywny, tolerancyjny i odpowiedzialny; 

 jest dobrze przygotowany do następnego etapu edukacyjnego. 

 

2. Strategiczne kierunki rozwoju. 

 W naszej szkole: 

 odkrywamy, rozwijamy i nagradzamy talenty i pasje; 

 dbamy o bezpieczeństwo, tworzymy klimat przyjaźni i współpracy; 

 pracujemy innowacyjnie, uczymy kreatywności; 

 pokazujemy,  jak w bezpieczny sposób korzystać z nowoczesnych technologii; 

 poznajemy przeszłość, odpowiedzialnie planujemy przyszłość; 

 włączamy rodziców do życia szkoły; 

 współpracujemy z różnymi instytucjami w dziedzinie edukacji, wychowania                

i bezpieczeństwa. 

 

Rozdział III 

  

Zadania szkoły w podstawowych obszarach. 

1. Działalność  dydaktyczna: 

a) rozwijanie i poszerzanie umiejętności oraz wiedzy uczniów poprzez realizację programów 

nauczania obejmujących pełną podstawę programową z dostosowaniem do możliwości            

i potrzeb uczniów; 

b) stosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

c) organizowanie w  szkole  dodatkowych  zajęć  dydaktycznych oraz  wychowawczo-

opiekuńczych; 

d) realizacja projektów edukacyjnych; 

e) analiza wyników nauczania, wyciąganie wniosków. 

 



2. Działalność wychowawczo-opiekuńcza: 

 

a) analizowanie podejmowanych działań wychowawczych mających na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań; ocenianie ich skuteczności                   

oraz modyfikowanie w razie potrzeb; 

b) opracowanie co  roku  planu działań  wychowawczych i  profilaktycznych  szkoły                 

na podstawie programu wychowawczo - profilaktycznego, a następnie monitorowanie 

realizacji tych planów; 

c) rozwijanie samorządności uczniów; kształtowanie postaw prospołecznych m.in. poprzez 

możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu; kształtowanie u uczniów postaw 

przedsiębiorczości i kreatywności;  

h) stosowanie procedur  postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze; 

m) doskonalenie zawodowe nauczycieli ; 

n) wspomaganie  rodziny w  wychowywaniu dzieci  poprzez rozmowy indywidualne, 

pedagogizację rodziców w czasie zebrań; 

p) zapewnienie obiadów dla uczniów poprzez działalność stołówki szkolnej; 

q) promowanie zdrowego odżywiania się i prozdrowotnych zachowań poprzez udział szkoły 

w akcjach: „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole” i innych;   

r) dyżury higienistki szkolnej oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej; 

s) organizowanie zadań i imprez:  

Turniej Przedszkolaków, Pasowanie na Ucznia, Dzień Babci i Dziadka, balik  karnawałowy, 

Andrzejki, Walentynki, Festyn Rodzinny, Dzień Bezpiecznego Internetu, Święto 

Niepodległości, obchody Konstytucji 3 Maja, Święto Patrona Szkoły, Mam Talent, Drzwi 

Otwarte, warsztaty plastycznie i zajęcia sportowe podczas ferii ; 

t) organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej. 

 

3.Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym: 

 

a) wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz rozwoju szkoły (współpraca z instytucjami 

i organizacjami działającymi w środowisku, co korzystnie wpływa na rozwój uczniów); 

b) przedstawienie oferty edukacyjnej w ramach Drzwi Otwartych; 

c) prezentacja wydarzeń szkolnych na stronie internetowej szkoły; 

d) wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci; 

e) współpraca w ramach programu wychowania i profilaktyki z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Wydziałem do Spraw Nieletnich Komendy Policji, Parafią 

pod wezwaniem Św. Antoniego, Strażą Miejską. 

 

4. Zarządzanie i organizacja pracy szkoły: 

 

a) przestrzeganie prawa oświatowego i wdrażania zmian prawnych; 

b) realizowanie celów Koncepcji Pracy Szkoły; koncepcja jest analizowana i modyfikowana, 

jest znana i akceptowana przez rodziców i uczniów; 

c) opracowywanie arkusza organizacyjnego zgodnie z przepisami prawnymi i w uzgodnieniu  

z organem prowadzącym po uwzględnieniu potrzeb uczniów; 

f) organizowanie  i  wspieranie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  i pracowników 

administracji oraz obsługi szkoły; 

g) tworzenie i monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych, wychowawców; 

h) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w sposób planowy, dokonywanie ewaluacji nadzoru  

oraz wykorzystywanie wniosków do rozwoju szkoły; 

i) prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespół nauczycieli; 



j) systematyczna współpraca dyrektora z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

k) monitorowanie i zatwierdzanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; 

l) systematyczne uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej; 

m) zakup pomocy dydaktycznych, w tym programów komputerowych; 

n) modernizacja sprzętu komputerowego . 

 

Rozdział IV 

  

Ewaluacja koncepcji. 

 Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem na okres trzech lat. Za jej realizację 

odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły przy współpracy rodziców i instytucji 

wspomagających. Dokument będzie podlegać modyfikacji, a jej podstawę stanowić będą 

zdiagnozowane potrzeby uczniów, środowiska lokalnego oraz zmiany w prawie oświatowym 

i wewnątrzszkolnym. 

 Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor wraz zespołem nauczycieli 

przygotowujących Plan Pracy Szkoły na kolejny rok szkolny  dokonają przeglądu zadań w 

podstawowych obszarach szkoły. W przypadku dużych zmian zostaną zaproponowane 

poprawki do Koncepcji Pracy. 

 Po 3 latach zostanie wykonana ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły przez zespół 

nauczycieli, a wnioski i rekomendacje będą podstawą do opracowania kolejnej Koncepcji 

Pracy Szkoły. 

 Sposobami ewaluacji będą: obserwacja, ankiety i dyskusja przedstawicieli 

społeczności szkoły, a w razie potrzeby inne techniki ewaluacji. 

 

 

 


