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KIERUNKI STRATEGICZNE ROZWOJU SZKOŁY: 

Proces kształcenia - procesy edukacyjne organizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się, nabywaniu 

wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a także rozwijaniu pasji 

i zainteresowań uczniowskich. 

Zadania szkoły: 

❖ uczniowie znają cele edukacyjne i kryteria wymagań, nauczyciele stosują elementy oceniania 

kształtującego, 

❖ uczniowie są wspierani przez nauczycieli i motywowani do pokonywania trudności oraz 

rozwijania uzdolnień poprzez indywidualne  podejście do ucznia, zajęcia pozalekcyjne, rozmowy 

wspierające i mobilizujące, 

❖ nauczyciele motywują uczniów do podejmowania wysiłku edukacyjnego poprzez opracowanie 

systemu motywacyjnego, 

❖ nauczyciele dostosowują proces dydaktyczny do ucznia i zespołu klasowego, zwracając uwagę 

na możliwości, umiejętność logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania, 

❖ nauczyciele są wspierani w przygotowywaniu programów własnych i innowacji, których celem 

jest kompleksowe wykorzystanie potencjału uczniów, 

❖ na zajęciach nauczyciele pracują metodami dostosowanymi do zespołu uczniów i ich potrzeb. 

Stosują zróżnicowane metody pracy, w tym aktywizujące, projektów,  a także stosują nowoczesne 

środki dydaktyczne, których celem jest uwzględnienie potrzeb każdego ucznia, rozwijanie 

potencjału intelektualnego z jednoczesnym dbaniem o rozwój kompetencji miękkich 

i kluczowych, 

❖ na zajęciach nauczyciele wykorzystują narzędzia TIK w celu kreatywnego rozwiązywania 

problemów z różnych dziedzin, 

❖ nauczyciele, na bieżąco, pod kierunkiem wychowawcy, diagnozują możliwości ucznia 

i monitorują wyniki nauczania udzielając pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przypadku 

trudności edukacyjnych i wychowawczych, planują indywidualną pracę z uczniem słabym 

i szczególnie uzdolnionym. Formułują wnioski i rekomendacje do dalszej pracy z uczniem, 

❖ nauczyciele organizują zajęcia dodatkowe – „fakultety konkursowe”, których celem jest 

rozwijanie uzdolnień uczniów, zajęcia SOS wspierające uczniów o mniejszych możliwościach, 

przygotowywanie uczniów klas ósmych do egzaminu końcowego, 

 



 
Działania wychowawcze i opiekuńcze: 

 

Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole i poza nią: 

❖ aktywnie włączają się w życie społeczne szkoły, 

❖ respektują normy i postawy społeczne obowiązujące w życiu każdego człowieka,  

❖ pracownicy szkoły na bieżąco reagują na zachowania nienormatywne (niska absencja, 

przejawy demoralizacji, problemy z agresją i inne) 

Zadania dla nauczycieli: 

❖ diagnozują środowisko uczniowskie pod kątem poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią. Uwzględniają zagrożenia na jakie narażeni są uczniowie i modyfikują program 

wychowawczo – profilaktyczny, a także podejmują działania zwiększające 

bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów,  

❖ rada pedagogiczna, w pierwszych dnia roku szkolnego opracowuje we współpracy 

zrodzicami i uczniami program wychowawczo – profilaktyczny 

❖ podejmują działania profilaktyczne i akcje uświadamiające związane z zagrożeniami XXI 

wieku, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Natychmiast reagują na 

zachowania nienormatywne zgodnie z wewnętrznymi procedurami opracowanymi przez 

nauczycieli, rodziców i uczniów, 

❖ podejmują działania, których celem jest kształtowanie u uczniów kompetencji 

społecznych i komunikacyjnych, umiejętności radzenia sobie z problemami życia 

codziennego, poczuciem wyobcowania, pustki, izolacji poprzez szeroki wachlarz zajęć 

z pedagogiem i psychologiem. Organizują zajęcia pozalekcyjne rozwijające  

zainteresowania i pasje  np. sportowe, wyjazdy do teatru, szkolny wolontariat, 

❖ współpracują z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu organizacji warsztatów 

i zajęć dla uczniów,   

❖ organizują pogadanki i spotkania dla rodziców zgodnie z aktualnymi potrzebami 

społeczności szkolnej, 

❖ wspomagają działania pedagoga szkolnego w organizacji warsztatów i spotkań z 

zespołami klasowymi w celu integracji zespołu, ćwiczenia kompetencji miękkich, 

komunikacji, radzenia sobie ze stresem, wykorzystaniem nowoczesnych technik 

wspierających proces uczenia się,  



 
❖ organizuja spotkania  z ludźmi,  których misją jest propagowanie pozytywnych wartości, 

❖ promują wartości patriotyczne poprzez organizację szkolnych apeli, uroczystości, lekcji 

wychowawczych, spotkań z ludźmi – świadkami wydarzeń historycznych, udział w 

lokalnych wydarzeniach nawiązujących do tradycji i wartości narodowych, 

kontynuowanie realizacji wypracowanych inicjatyw historyczno – patriotycznych, praca 

z Patronem Szkoły. 

❖ motywują do zdrowego stylu życia i  włączania się w lokalne i ogólnopolskie akcje 

promujące zdrowy styl życia np. Rowerowe Rajdy Rodzinne, Zdrowe żywienie, 

❖ realizują inicjatywy, których celem jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby człowieka – 

szkolny wolontariat, akcje charytatywne np. współpraca z domem dziecka w Giżycach, 

Domem Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, organizowanie pomocy dla ubogich rodzin 

„Szlachetna Paczka”, wspieranie oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym,  

❖ wspierają działania proekologiczne np. zbiórka makulatury, elektroodpadów oraz działań 

na rzecz środowiska naturalnego, 

❖ wspierają i promują samorządność uczniowską, zachęcają do aktywności, wychodzenia z 

własnymi inicjatywami i pomysłami, zgłaszania własnych przedsięwzięć i  organizacji 

czasu wolnego, 

❖ promują edukację regionalną upowszechniając i angażując uczniów do udziału w 

inicjatywach oferowanych przez lokalne instytucje np. przez Bibliotekę Miejską i 

Pedagogiczną, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei 

Wąskotorowej, Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Sochaczewie, ZHP i inne 

❖  nauczyciele obejmują opieką i wsparciem uczniów i ich rodziny z problemami 

materialnymi włączając do współpracy MOPS oraz rade rodziców.  



 

 

MISJA I WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE,  

MODEL ABSOLWENTA 
 

 

 

(...) chociaż droga każdego człowieka jest inna,  zawsze 
istnieje pewien punkt, w którym wszystkie się zbiegają. 

 

MISJA SZKOŁY: 

Jesteśmy szkołą otwartą i bezpieczną, swoje działania opieramy na takich wartościach jak: 

❖ poszanowanie godności człowieka i jego praw 

❖ miłość do  Ojczyzny i postawa patriotyczna 

❖ dążenie do prawdy, sprawiedliwości, dobra, prawości 

❖ zdolność do przeciwdziałania przemocy 

❖ otwartość, kreatywność, radość, empatia 

Jesteśmy po to, aby wprowadzić ucznia w świat wiedzy i przekazać im rzetelną prawdę o świecie. 

Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby, zdolności i aspiracje ukierunkowują nasze działanie. 

Służymy im wiedzą i życiowym doświadczeniem, a własną postawą jesteśmy dla nich przykładem. 

Wspieramy rodziców w wychowaniu człowieka, który jest wrażliwy na uczucia i potrzeby drugiej osoby. 

 

WIZJA SZKOŁY: 

Szkoła Podstawowa nr 6 to miejsce bezpieczne, sprzyjające rozwojowi dziecka, gdzie nauka i praca 

odbywa się  w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia; gdzie działania wychowawcze będą 

spójne z wychowaniem w środowisku rodzinnym. Szkoła będzie na miarę XXI w – innowacyjna, 

nowoczesna, eksperymentująca i doświadczająca. 

 

 

 



 
UCZEŃ – ABSOLWENT SZKOŁY: 

❖ kreatywny i twórczy, 

❖ zdyscyplinowany, akceptujący szkolne normy zachowania i stosujący się do nich, 

❖ pilny, sumienny i pracowity, 

❖ obowiązkowy, wywiązujący się z powierzonych mu zadań, 

❖ aktywny, rozwijający swoje zainteresowania, 

❖ świadomy swoich możliwości i umiejętności, 

❖ otwarty na uwagi, właściwie przyjmujący krytykę, 

❖ kulturalny, 

❖ godnie zachowujący się w stosunku do kolegów i osób dorosłych, 

❖ dbający o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, 

❖ wrażliwy i tolerancyjny, przeciwdziałający przemocy, 

❖ świadomy i odpowiedzialny, posiadający umiejętności konieczne do dalszego kształcenia  

i funkcjonowania w nowym środowisku szkolnym. 

NAUCZYCIEL: 

❖ poszukujący, kreatywny, innowacyjny  

❖ skłonny do refleksji – analizujący wyniki swojej pracy 

❖ świadomy swoich mocnych i słabych stron, 

❖ doskonalący swoje umiejętności i kompetencje 

❖ otwarty i współpracujący z różnymi środowiskami, 

❖ świadomy wartości swojej pracy 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Podstawa prawna 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana zgodnie z przepisami: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (t.j.: Dz.U. z 2016r poz. 1943 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (t.j.  Dz.U.2017 poz. 59 ze zm.) 

3. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2016r. nr 1379 oraz z 2017r poz.60). 

4. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. 2012, poz. 977 ze zm). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017r 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, poz. 356) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 6 sierpnia 2015r w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015, poz. 1214) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. 2015, poz. 1270) 

9. Inne rozporządzenia i projekty rozporządzeń 

 


