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KONCEPCJA PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LWÓWKU ŚLĄSKIM 
NA LATA  2013 – 2016 

 
 
Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 
 
1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm. ) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U. z  2012 r. poz. 977). 

3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 
4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 
5. Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lwówku Śląskim. 
6. Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim. 
 
MISJA 

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom 

optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. 

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw 

i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości 

moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności 

i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania 

pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich 

dalszy los. Pracujemy z uczniami w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy 

efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.  

Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz 

do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi 

sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi 

wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska 

lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły. 
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MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim to obywatel Europy XXI wieku, który:  

1) w swoim postępowaniu dąży do prawdy,  

2) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,  

3) posługuje się jednym językiem obcym, w stopniu niezbędnym do nauki na kolejnym etapie 

kształcenia,  

4) wykorzystuje nowoczesne techniki multimedialne,  

5) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,  

6) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.  

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim to młody obywatel, który zna historię, kulturę 

oraz tradycje swojego regionu i narodu, w zakresie co najmniej określonym podstawą programową 

kształcenia ogólnego.  

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim to człowiek tolerancyjny, dbający 

o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, 

kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista. 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim to człowiek wolny, zdolny do dokonywania 

właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.  

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim to człowiek:  

1) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,  

2) twórczo myślący,  

3) umiejący skutecznie się porozumiewać,  

4) umiejący stale się uczyć i doskonalić,  

5) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.  

Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące 

postawy będące kanonem zachowań ucznia: 

Uczeń:  

1) Zna i akceptuje działania wychowawcze i profilaktyczne Szkoły.  

2) Szanuje oraz akceptuje siebie i innych.  

3) Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym państwie oraz świecie.  

4) Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem 

społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem.  
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5) Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 

wartości, określania celów i dokonywania wyborów.  

6) Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje.  

7) Zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a) zasady kultury bycia,   

b) zasady skutecznego komunikowania się,  

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,  

d) akceptowany społecznie system wartości 

8) Chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń. 

9) Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych.  

10) Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  

 

WIZJA 

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności 

ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Dolnego Śląska i Lwówka 

Śląskiego.  

Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, 

ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd.  

Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne 

do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko 

przyrodnicze, w którym żyje.  

1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla 

obywatela Europy.  

2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie 

jakości.  

3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają 

i doskonalą.  

4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi 

organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.  
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Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach: 

I. Zarządzanie i organizacja. 

1 Remont pomieszczeń szkolnych - na bieżąco. 

2. Aktualizowanie programów komputerowych do pracowni przyrodniczej i informatycznej. 

3. Pozyskiwanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

4. Zakup pomocy dydaktycznych. 

5. Wymiana oświetlenia na korytarzach i w salach lekcyjnych. 

6. Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynku szkoły oraz urządzeń sportowych 

i rekreacyjnych wokół. 

7. Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę wychowanków oddziału przedszkolnego oraz 

uczniów klas I - III. 

8. Współpraca z Urzędem Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. 

9. Współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, Nadleśnictwem Lwówek Śląski, Komendą Powiatową Policji w Lwówku Śląskim, 

MONAR, Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych. 

10. Pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje. 

11. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.  

12. Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble, komputery i sprzęt sportowy. 

13. Dostosowanie wyposażenia świetlicy szkolnej do potrzeb najmłodszych uczniów i wychowanków 

oddziału przedszkolnego. 

14. Realizacja Programów Rządowych w zakresie profilaktyki. 

15. Realizacja programów promujących zdrowy styl życia. 

16. Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku. 

17. Ścisła współpraca z Radą Rodziców. 

18. Organizacja nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji wewnętrznej. 

19. Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

20. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym w ramach dostępnych dla szkół projektów. 

21. Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły. 

II. Wychowanie i opieka. 

1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych. 

2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom 

i rodzicom. 

3. Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 



Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim 

 

 

4. Nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego. 

5. Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć w świetlicy szkolnej, zajęcia 

sportowe, wyjścia i wycieczki edukacyjne, udział w seansach filmowych, spektaklach teatralnych, 

koncertach. 

6. Udział uczniów w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych. 

7. Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły. Realizacja 

działań z zakresu profilaktyki zdrowia, w tym profilaktyki uzależnień, udział w akcjach o zasięgu 

lokalnym i ogólnokrajowym. 

8. Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi. 

III. Kształcenie. 

1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do 

możliwości i potrzeb uczniów; stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie 

szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych. 

2. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych. 

3. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów. 

4. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania. 

5. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy 

wyników nauczania. 

6. Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych 

wniosków. 

7. Realizacja projektów edukacyjnych międzyprzedmiotowych i ogólnoszkolnych. 

8. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę nauczycieli. 

9. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego. 

10. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki. 

11. Wdrażanie do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez realizację zadań w zakresie 

technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

12. Angażowanie rodziców do współpracy w realizacji procesu edukacyjnego. 

 

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana wspólnie z udziałem uczniów i rodziców. 

Przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 15/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 16 września 2013 r. 


