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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 późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17). 

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674  

z późniejszymi zmianami). 

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. 

5. Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. 

6. Program Wychowawczy Szkoły. 

7. Program Profilaktyczny Szkoły. 

8. Program Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 
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CEL 

 

Naszym celem jest: stworzenie szkoły przyjaznej dziecku i rodzinie, dbającej 

o rozwój duchowy i intelektualny wychowanków oraz przygotowującej do podjęcia 

nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. 

 

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. Jednocześnie wychowujemy go do szacunku, 

współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego 

innych języków, kultury, tolerancji  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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PRIORYTETY SZKOŁY 

Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia poczucia tożsamości narodowej, - Wychowanie ku wartościom 

duchowym i społecznym  - Edukacja europejska, - Wychowanie przez sport.  

 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY 

Jest 

Pracowity, systematyczny, rzetelny, samodzielny, koleżeński, ciekawy                                    

świata i wrażliwy na potrzeby innych ludzi. 

Umie 

Dbać o swoje zdrowie, poprawnie wyrażać swoje emocje, uczyć się 

postrzegać otaczający świat, komunikować się z innymi. 

Ma świadomość 

Odpowiedzialności za siebie i innych, poszanowania wspólnego dobra, 

tolerancji, bycia częścią większej grupy społeczności. 

Żyje 

Kultura i tradycją regionu i narodu polskiego. 

Potrafi 

Współtworzyć życie społeczne grupy do której należy, rozpoznać wartości. 
 

Dostrzega 
            Niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów. 
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CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem 

Mazowieckiem to największa szkoła w powiecie. Wysokie Mazowieckie stanowi 

centrum administracyjne i oświatowe powiatu, przez co stwarza ofertę pracy dla 

znacznej części mieszkańców. Wielu młodych rodziców w poszukiwaniu pracy 

wyjeżdża za granicę co pociąga za sobą wzrastającą liczbę tzw. „europejskich 

sierot”, które otaczane są w szkole opieką psychologiczno-pedagogiczną. Proces 

dydaktyczny realizowany jest w 28 oddziałach, do ich dyspozycji przeznaczone są 

23 sale lekcyjne. Ponadto bazę lokalową stanowią: sala gimnastyczna, hala 

sportowa, biblioteka, dwie pracownie komputerowe, stołówka, świetlica. Przy  

szkole znajduje się również ogólnodostępny, nowoczesny plac zabaw.  

Budynek szkoły jest usytuowany na rogu dwu ulic: 1 Maja (droga krajowa) 

i Jagiellońskiej (droga miejska), taki stan rzeczy powoduje konieczność 

podejmowania licznych działań w celu zapewnienia bezpiecznej drogi dzieci  

do szkoły. Dlatego też prowadzona jest ścisła współpraca z Policją i Strażą Miejską 

a trzech pracowników szkoły z uprawnieniami strażnika zapewnia uczniom 

bezpieczne przejście do szkoły. 

 

   Specyfika pracy w szkole podstawowej wymusza zdobywanie przez 

nauczycieli dodatkowych kwalifikacji. W szkole zatrudniony jest psycholog, 

pedagog, logopeda, oligofrenopedagodzy i terapeuci pedagogiczni. Kształceniem i 

wychowaniem dzieci zajmuje się najlepiej wykształcona w miasteczku kadra 

pedagogiczna. 
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ZADANIA SZKOŁY 

 

I. Wychowanie i opieka 

1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych oraz organizacja i udzielanie 

wsparcia wychowawczego i psychologicznego uczniom i rodzicom. 

2. Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, przedszkole, koła 

zainteresowań, zajęcia sportowe, wycieczki). 

3. Realizacja działań i przedsięwzięć zapewniających poczucie bezpieczeństwa 

ucznia oraz kształtowanie właściwych podstaw moralnych. 

4. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji 

i niedostosowaniu społecznemu.   

5. Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia. 

6. Wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych. 

7. Prowadzenie zajęć z zakresu psychoedukacji i socjoterapii. 

8. Tworzenie klas integracyjnych w celu umożliwienia korzystania z edukacji 

uczniom niepełnosprawnym. 

 

 

II. Kształcenie  

1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez wybór 

odpowiednich programów nauczania, podręczników i stosowanie 

różnorodnych  metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć 

pozalekcyjnych. 

2. Organizacja kiermaszu używanych podręczników. 

3. Wdrażanie innowacji pedagogicznych. 
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4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów. 

5. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu 

nauczania. 

6. Objęcie opieką i odpowiednimi formami wsparcia pedagogiczno-

psychologicznego uczniów z problemami edukacyjnymi 

7. Wdrażanie nowej podstawy programowej. 

8. Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez realizację zajęć wynikających z 

artykułu 42 Karty Nauczyciela. 

9. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań 

przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.. Formułowanie 

i wdrażanie uzyskanych rekomendacji.  

10. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę 

pomiędzy nauczycielami. 

11. Zapoznawanie uczniów  i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły. 

12. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego. 

13.  Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki 

i sztuki. 

14. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku 

realizacji obowiązku szkolnego. 

15. Rozpoczęcie prowadzenia zajęć „ Kultura regionalna”. 

 

III. Zarządzanie i organizacja 

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na wzbogacenie oferty edukacyjnej 

i wyposażenie szkoły. 

2. Wprowadzenie do nauczania dodatkowych języków obcych zgodnie z 

potrzebami uczniów 
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3. Pozyskiwanie sponsorów na przedsięwzięcia organizowane w szkole. 

4. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej. 

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

6. Ścisła współpraca z Radą Rodziców instytucjami i stowarzyszeniami 

działającymi w środowisku lokalnym. 

7. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej. 

8. Realizacja programów z zakresu zdrowego żywienia „Szklanka mleka”, 

„Owoce w szkole”. 

9. Zapewnienie uczniom obiadów w szkole . 

10.  Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 

11.  Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych . 

12.  Organizacja pracy środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej „ Arkadia”.  

13.  Rozwój drużyny harcerskiej. 

14.  Dokonywanie modernizacji i remontów pomieszczeń szkolnych. 

15.  Modyfikowanie dokumentów szkolnych zgodnie z obowiązującym prawem. 

16.  Wspieranie nauczycieli poprzez opracowanie i organizację WDN. 

 

  

 

 

  


