
 

Z TRADYCJAMI  KU NOWOCZESNOŚĆI 
 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1  

IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE  

opracowana przez zespół w składzie: Dorota Aronowska, Agnieszka Dziemiań-

czyk, Marta Roszak, Sylwia Szymańska, Elżbieta Wąsik i Dorota Wilczak 

 

MISJA SZKOŁY 

Misja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie 

oparta jest na motcie: „W każdym człowieku drzemie talent”, ponieważ pla-

cówka znana jest z tego, że rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Jej 

uczniowie osiągają sukcesy i wysokie wyniki w różnych dziedzinach. Ich 

umiejętności są promowane i pokazywane otoczeniu, co niewątpliwie ma 

wpływ na właściwe relacje UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC. Ponadto cała 

społeczność szkolna angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia organizo-

wane w środowisku lokalnym.  

NAUCZYCIELE SZKOŁY 

Nauczyciele szkoły to ludzie twórczy, otwarci na zmiany i nowości, zaanga-

żowani w swoją pracę, kreatywni. Działają w myśl zasady: „Kto sam nie 

płonie, nie zapali innych”. Umieją doskonale współpracować ze sobą. Są 

jednomyślni w działaniu. 



WARTOŚCI PROMOWANE W SZKOLE 

Wartości obecne w szkole to: bezpieczeństwo, współpraca między nauczy-

cielami, czerpanie z tradycji. 

Uczniowie szkoły czują się w niej bezpiecznie. Związane jest to z właściwy-

mi relacjami z kolegami, nauczycielami oraz pracownikami administracji  

i obsługi. Potwierdzają to dzieci i ich rodzice. 

Nauczyciele chętnie dzielą się między sobą wiedzą i doświadczeniem, 

współpracują w zespołach zadaniowych. Konsekwentnie realizują ustale-

nia, wspólnie dążą do realizacji wyznaczonych celów. Razem uczą się i po-

magają sobie nawzajem. Rzetelnie wykonują swoje obowiązki. 

Społeczność szkolna pamięta o kultywowaniu tradycji. Dba o poczucie toż-

samości narodowej i przynależności lokalnej poprzez poznawanie dziejów 

miasta, dostrzeganie jego piękna, kultury, tradycji oraz walorów tkwiących 

w najbliższym otoczeniu. Czerpie z tych wartości, które pozwalają wkroczyć 

w przyszłość. 

WIZJA SZKOŁY 

Tworząc wizję szkoły, zadano pytania nauczycielom, uczniom i ich rodzi-

com: Do czego dążymy? Jaka będzie nasza szkoła? 

Zainteresowani wspólnie doszli do wniosku, że szkoła powinna być nowo-

czesna i otwarta na zmiany.  

Nauczyciele muszą dokształcać się w zakresie metodyki opartej na najnow-

szej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki o uczeniu się. Powinni poło-

żyć nacisk na posługiwanie się nowoczesną technologią w procesie kształ-

cenia, włączyć uczniów w aktywny proces uczenia się, wykorzystywać wła-

sne pasje do lepszego i efektywniejszego uczenia i nauczania. Powinni po-

stawić na własny rozwój, poszukiwać rozwiązań w uczeniu się i nauczaniu 

zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Szkoła powinna też usprawnić przepływ informacji, który nie będzie ogra-

niczał się tylko do strony internetowej. Powinien to być nowy, bardziej 

przystępny kanał przepływu informacji. 

W szkole należy też postawić na szacunek w relacjach UCZEŃ – NAUCZY-

CIEL – RODZIC. Wszyscy powinni szanować różnorodność poglądów, spo-

sobów uczenia się, reagowania na zmiany. 



REALIZACJA WIZJI  

Zaplanowane cele można osiągnąć dzięki podjęciu następujących zadań: 

1. Systematyczne szkolenia nauczycieli z zakresu metodyki i dydaktyki – 

wykorzystywanie zarówno szkoleń on-line , jak i stacjonarnych. 

2. Dzielenie się nowymi doświadczeniami i nabytymi umiejętnościami 

pomiędzy nauczycielami – przykłady dobrej praktyki. 

3. Korzystanie z  platform e-learning – e-booki, e-podręczniki, Matlandia, 

Władca Słów itp. 

4. Pozyskiwanie środków unijnych, wdrażanie projektów, m.in. Era-

smus+ – w celu podniesienia efektywności uczenia się i nauczania. 

5. Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do udzia-

łu w uroczystościach szkolnych. 

6. Wdrażanie innowacji i programów autorskich z wykorzystaniem ini-

cjatyw i pomysłów pracowników, uczniów i rodziców, np. projekty 

samorządów klasowego i szkolnego, wycieczki szkolne, kiermasze  

i inne akcje. 

7. Współpraca z rodzicami i absolwentami poprzez prowadzenie przez 

nich zajęć otwartych – dzielenie się swoją pasją i zainteresowaniami  

z uczniami.  

8. Preferowanie aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym zwró-

ceniem uwagi na indywidualne i grupowe twórcze myślenie i rozwią-

zywanie problemów sformułowanych przez nauczycieli i uczniów. 

9. Prowadzenie zajęć dla uczniów poprzez kontakt z różnymi formami 

kultury, np. teatr, kino, muzeum. 

10. Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział  

w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym). 

11. Wykorzystywanie na zajęciach lekcyjnych dostępnych technologii bę-

dących w posiadaniu uczniów – tablety, telefony komórkowe. 

12. Budowanie prawidłowych relacji UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC – 

ustalenie kodeksu współpracy na terenie szkoły. 

13. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, ro-

dziców oraz pracowników administracji i obsługi – wspólna organiza-

cja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje 

świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, ogniska, apele itp. 



14. Organizowanie akcji z udziałem całej społeczności szkolnej, np.: Sprzą-

tanie Świata, Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Niepodległości, Dni 

Patrona, Cała Polska Czyta Dzieciom, akcje charytatywne. 

15. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działal-

ność społeczną i charytatywną, np. PCK, WOŚP. 

16. Wspieranie  rodziców w wychowywaniu: możliwość skorzystania  

z pomocy pedagoga, wychowawcy klasowego. 

17. Wdrożenie dziennika elektronicznego jako narzędzia umożliwiającego 

nawiązanie lepszej współpracy rodziców ze szkołą poprzez bieżący 

dostęp rodzica do rzetelnych informacji o dziecku i jego postępach  

w nauce. 

18. Przygotowanie tablicy informacyjnej na parterze szkoły z działaniami 

zaplanowanymi na określony miesiąc – zgodnie z planem pracy szkoły 

zatwierdzonym na dany rok szkolny. 

EWALUACJA KONCEPCJI: 

Koncepcja Pracy Szkoły jest dokumentem na okres pięciu lat. Podlegać bę-

dzie modyfikacji i zmianom dokonywanym we współpracy nauczycieli, 

uczniów i rodziców. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor 

wraz z przedstawicielami nauczycieli, uczniów oraz rodziców będą doko-

nywali przeglądu zadań wynikających z realizacji wizji szkoły. Każda mody-

fikacja będzie wymagała opracowania wspólnego planu działania, ewentu-

alnych zmian. Może to mieć formę pracy w zespołach, którą uogólni zespół 

powołany do opracowania Koncepcji Pracy Szkoły.  

Po 4 latach zostanie przeprowadzona przez zespół zadaniowy ewaluacja 

Koncepcji Pracy Szkoły, a wnioski i rekomendacje staną się podstawą  

do opracowania kolejnej Koncepcji Pracy Szkoły. 

Sposobami ewaluacji będą: obserwacja, ankiety i dyskusja przedstawicieli 

społeczności szkoły, a w razie potrzeby inne techniki ewaluacji. 

DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCE REAZALICJĘ KONCEPCJI PRACY 

SZKOŁY: 

Opublikowanie Koncepcji Pracy Szkoły na stronie internetowej, w gazetce 

szkolnej oraz szkolnej tablicy informacyjnej. 

Omawianie założeń i realizacji zadań podczas wrześniowych zebrań z ro-

dzicami i prezydium Rady Rodziców. 



Omawianie realizacji działań z Samorządem Uczniowskim oraz uczniami 

podczas godzin wychowawczych we wrześniu. 

Wizualizacja wizji szkoły – opracowanie „pociągu” będącego symbolem 

działań wynikających z realizacji koncepcji. Pociąg będzie składał się z 3 

wagonów po 6 przedziałów każdy, czyli tyle, ile jest zadań do realizacji (18). 

Do pociągu dołączony zostanie wagon towarowy z 18 chorągiewkami-

zadaniami. W przedziałach miejsca zajmują uczniowie, rodzice i pracownicy 

szkoły. Pociąg zdąża do osiągnięcia założonego celu, którym jest połączenie 

nowoczesności z tradycją. Po zrealizowaniu 3 zadań 3 pasażerów otrzymuje 

chorągiewki z wykonanymi zadaniami i trzyma je w dłoniach do końca po-

dróży. Pociąg wjeżdża na następne piętro – sytuacja się powtarza (kolejne 3 

zadania do realizacji). Na końcu pociąg dociera do ostatniego piętra, które 

jest stacją docelową (wizja zrealizowana). Wagon towarowy zostaje odcze-

piony, a wszyscy pasażerowie trzymają w dłoniach chorągiewki z 18 wyko-

nanymi zadaniami. 

 


