
KONCEPCJA PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. BOLESŁAWA PRUSA 

W MYSŁOWICACH

 NA LATA 2016– 2019

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o :

1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.
);

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego oraz kształcenie ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z
2012 r. poz. 977               z późn. zm.);

3. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
(DZ.U.                      z 2015 r., poz.1214);

4. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.);

5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.;

6. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Prusa w Mysłowicach;

7. Program wychowawczy;
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8. Program profilaktyki.

I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA

1. DANE OGÓLNE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach znajduje się przy ul. Piastow-
skiej 7. Dyrektorem Szkoły jest pani mgr Beata Filarska. Organem prowadzącym Szkołę jest
Gmina Miasto Mysłowice. Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 11. W na-
stępnych latach mieszczących się w ramach czasowych wyznaczonych przez ten dokument,
liczba oddziałów wg założeń reformy oświaty zwiększy się. 

2. HISTORIA SZKOŁY

Według źródeł Szkoła powstała w 1914 roku i jest jedną z najstarszych szkół w mieście. W
latach 1922-1939 w budynku mieściło się Liceum Żeńskie, później  nazwę zmieniono na
Gimnazjum Żeńskie. Działalność Szkoły została zawieszona we wrześniu 1939 r. na skutek
działań wojennych i okupacji niemieckiej. W czasie wojny mieściła się tutaj szkoła niemiec-
ka. Od 15 lutego 1945 r. do 1947 r., ze względu na zajęcie budynków szkolnych przez woj-
ska radzieckie uczyła się tutaj również młodzież szkoły nr 4 i 5. W 1959 r. Szkole nadano
imię Bolesława Prusa. W 1964 r. przystąpiono do rozbudowy Szkoły, a 1 września 1965 r.
nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły. W wyniku rozbudowy Szkoła zyskała dużą salę gimna-
styczną wraz z szatnią i natryskami, gabinet lekarski, dentystyczny oraz klaso-pracownię.
Dnia 9 maja 1970 Szkoła otrzymała sztandar. Z dniem 1 września 1999 r. przekształcono
Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach o strukturze organizacyjnym
klas I – VIII                    w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnym
klas I – VI. W 2014 r. w szkole miała miejsce wielka uroczystość – 100-lecie istnienia Szko-
ły, z tej okazji otrzymała nowy sztandar.

3. LOKALIZACJA SZKOŁY

Szkoła znajduje się w centrum miasta. Budynek usytuowany jest przy mało ruchliwej ulicy
w bezpośrednim sąsiedztwie parku miejskiego. 

4. BAZA SZKOŁY

Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi w tym pracownią komputerową oraz gabinetem pe-
dagoga, logopedy, biblioteką, salą sportową, salą „Radosna szkoła”. W wyniku poczynio-

2



nych modernizacji                  i inwestycji poprawiła się estetyka obiektu oraz wyposażenie
w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Efektem tych działań jest m. in. wyposaże-
nie w tablice multimedialną, projektory i inne urządzenia niezbędne do pracy z uczniem. 

5. KADRA SZKOŁY

Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wy-
konywanych zadać organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli związany jest z jako-
ściowym rozwojem Szkoły oraz indywidualnymi potrzebami.  Nauczyciele uczestniczą w
różnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodo-
wego. Realizują różnego rodzaju projekty, przedsięwzięcia, programy edukacyjne, innowa-
cje. Nauczyciele pracują z uczniami przygotowując ich do osiągania sukcesu edukacyjnych,
do różnorodnych konkursów i zawodów sportowych oraz do odnalezienia swojego miejsca
w dorosłym życiu. 

II. MISJA SZKOŁY

Otwarte serce i umysł – spełnienie naszej drogi

III. WARTOŚCI                                                             

1. Ciekawość poznawcza 

2. Dążenie do własnego rozwoju

3. Wrażliwość estetyczna i moralna

4. Poszanowanie godności drugiego człowieka

5. Kultura osobista

6. Bezpieczeństwo

7. Pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu

8. Poszanowanie dziedzictwa kulturowego

9. Poszerzanie wiedzy i stosowanie jej w praktyce

10.Odpowiedzialność za środowisko

11.Dbałość o zdrowie i higienę

12.Kreatywność i twórczość
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13.Kompetencje informatyczne i czytelnicze

IV.WIZJA SZKOŁY

Nasza  szkoła  dąży  do  wychowania  ucznia  wrażliwego,  otwartego  o  szerokich  horyzontach,

kreatywnego                     i twórczego. Dba o związek ze środowiskiem lokalnym i pielęgnuje

patriotyzm oraz tradycje poprzez uczestnictwo w ważnych wydarzeniach szkoły, Śląska  i Polski.

Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia. Stwarza bezpieczne

i przyjazne dla całej społeczności szkolnej miejsce nauki. Uczy przestrzegania norm społecznych,

życzliwości i partnerstwa oraz wychowuje w duchu ogólnie przyjętych, uniwersalnych wartości.

V. MODEL ABSOLWENTA

Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wycho-
wania ucznia,   który:

1. jest ciekawy świata  
- mądrze korzysta z  różnych źródeł informacji
- poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości
- jest wrażliwy na piękno przyrody
- rozwija swoje kompetencje czytelnicze i informatyczne 
2. jest aktywny   
- posiada zainteresowania i rozwija je
- jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury
- wykazuje się samodzielnością
3. jest odpowiedzialny

      - podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje
      - umie samodzielnie rozwiązywać problemy
      - cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
      - zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi

4. jest otwarty
      - nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami
      - umie współdziałać w grupie
      - prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

5. jest optymistą
      - pozytywnie patrzy na świat
      - lubi siebie i innych
      - wierzy w swoje możliwości
      - umie odróżniać dobro od zła

6. jest prawy
     - jest uczciwy i prawdomówny
     - zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich
     - zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować

7. jest tolerancyjny 
     - rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym
     - szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy
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     - jest wrażliwy na potrzeby innych
8. jest krytyczny

     -selekcjonuje  i  porządkuje  zdobyte  informacje,  ocenia  ich  wiarygodność  i  przydatność  
     do określonego celu

9. jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi
     - zna swoją wartość, swoje prawa
     - zna i respektuje prawa innych

VI. CELE SZKOŁY

Ogólne cele Szkoły zawarte są w statucie Szkoły, znajdują także swoje odbicie w innych doku-

mentach takich jak: program profilaktyki i program wychowawczy Szkoły. Wytyczone kierunki

działań jak i zadania zaplanowane do realizacji wynikają z ogólnych założeń polityki oświato-

wej państwa i wymogów jakie stawia się placówką oświatowym. Są też próbom poprawy funk-

cjonowania szkoły i zwiększenia atrakcyjności jej oferty edukacyjnej w obliczu stale zmniej-

szającej się liczby uczniów i konkurencji                     w środowisku lokalnym. 

VII. PRIORYTETY

1. Wszechstronny i  harmonijny  rozwój  ucznia  oraz  wyposażenie  go  w  niezbędną  wiedzę,
umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.

2. Kształtowanie postaw patriotycznych i odpowiedzialności za Ojczyznę. 

3. Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia i wzmacniających wła-
ściwe zachowania uczniów. 

4. Stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwijanie osobistych zainteresowań oraz
poszerzenie wiedzy. 

5. Kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku szkoły i zachodzących w
nim procesów. 

6. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.

7. Zapewnienie funkcjonowania szkoły w zgodzie z przepisami prawa i oczekiwaniami pra-
cowników                     i rodziców.

8. Systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły i zapewnienie wysokiego standardu usług
edukacyjnych. 
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VIII. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

1. Kształcenie.

2. Opieka i wychowanie.

3. Organizacja i zarządzanie szkołą.

4. Baza szkoły

5. Współpraca z rodzicami.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

7. Promocja szkoły.

           IX. EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

Ewaluacja prowadzona będzie prowadzona na trzech poziomach:

 autoewaluacja – obowiązuje każdego nauczyciela, do oceny wyników własnej pracy,

  ewaluacja wewnętrzna – przeprowadzana na zakończenie każdego roku szkolnego,
ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewaluacyjnych zmian i korekta w
programie na następny rok szkolny,

 ewaluacja konkluzywna (końcowa) – przeprowadzana na zakończenie realizacji pro-
gramu  pracy szkoły,  podsumowująca  osiągnięte  wyniki.  Wnioski  z  tej  ewaluacji
będą wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnego planu rozwoju szkoły.

             X. MONIKTOROWANIE

Monitorowanie będzie procesem stałym, pozwalającym stwierdzić, czy występują określone
dla danego      

             standardu wskaźniki i jaki poziom osiągnięto dla przyjętych kryteriów.

Do monitorowania będą wykorzystane następujące:

 techniki:

- badanie wyników nauczania i wychowania,

- obserwacje diagnozujące, kontrolno – poceniające,
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- wywiady,

- ankietowanie,

- obserwacje,

- rozmowy,

- analiza prac uczniowskich,

- analiza dokumentacji szkolnej,

- przeglądy,

- inne, stosownie wg potrzeb

 narzędzia:

- testy, sprawdziany,

- arkusze, karty obserwacji,

- kwestionariusze wywiadu,

- arkusze przeglądu,

- inne, stosownie do potrzeb.

               XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Koncepcja Pracy Szkoły zawiera 13 stron ponumerowanych od 1 do 13.
2. Koncepcja Pracy Szkoły została udostępniona zainteresowanym na stronie internetowej 

szkoły.
3. Koncepcja Pracy Szkoły została przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej 

nr V/2016/2017 z dnia 14.09.2016r.
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