
Koncepcja pracy 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy na 

lata 2020 - 2023 

I. Koncepcja pracy zespołu szkolno – przedszkolnego nakreśla podstawowe cele              

i zadania realizowane przez Zespół, odgrywa rolę drogowskazu wytyczającego 

wszystkim członkom społeczności szkolno - przedszkolnej ten sam kierunek 

działania. 

Elementami uszczegółowiającymi tę koncepcję są: 

- Statut zespołu szkolno - przedszkolnego 

- Program wychowawczo – profilaktyczny 

- Plan pracy zespołu szkolno – przedszkolnego 

- Plany wychowawcze poszczególnych oddziałów 

- Plan nadzoru pedagogicznego 

- Arkusz organizacyjny 

 

II. W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy wchodzą:  

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusz Korczaka w Oleśnicy, 

licząca 38 oddziałów, w tym 12 klas edukacji wczesnoszkolnej i 26 klas IV – VIII oraz 

2. Przedszkole nr 2 w Oleśnicy, liczące 9 oddziałów przedszkolnych. 

W Zespole funkcjonuje 7 oddziałów integracyjnych. 

Bazę placówki stanowi pięcioskrzydłowy budynek, w którym poza salami lekcyjnymi mieszczą 

się 2 pracownie komputerowe, 2 sale gimnastyczne, biblioteka, sala integracji sensorycznej, 

gabinety do zajęć specjalistycznych, świetlica, stołówka szkolna, sklepik. W segmencie C 

zainstalowana jest winda, z której korzystają osoby niepełnosprawne. 

Do Zespołu przynależy kompleks boisk sportowych oraz plac zabaw. 

W placówce zatrudnionych jest 92 nauczycieli oraz 21 pracowników administracji i obsługi. 

 

III. Misja 

Nasza szkoła i przedszkole mają wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez 

stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju  

oraz ściśle współpracować ze środowiskiem lokalnym. 

 



IV. Wizja  

W naszej szkole i przedszkolu dążymy do wychowania uczniów na świadomych                                       

i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz polskich obywateli. Rozwijamy ich 

zainteresowania, wzmacniamy wiarę we własne możliwości. Stwarzamy atmosferę 

bezpieczeństwa oraz tolerancji i otwartości wobec osób niepełnosprawnych, innych narodów 

i ras. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami 

niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym. 

Wskazujemy, jak efektywnie się uczyć, aby nadążyć za dynamicznie zmieniającym się światem. 

 

V. Cele 

- Stałe podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich etapach edukacji (wysokie wyniki 

egzaminu ósmoklasisty). 

- Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości          

i samodzielności (realizacja programu „Szkoła wspierająca uzdolnienia”, zajęcia pozalekcyjne 

w ramach realizacji projektów unijnych, programy i projekty innowacyjne). 

- Przygotowanie społeczności szkolnej do zmieniających się warunków nauczania 

(wyposażenie uczniów w umiejętności obsługi programów do nauki zdalnej, szkolenia dla 

nauczycieli w zakresie nauczania on line). 

- Przekształcenie szkoły podstawowej w zespół szkolno – przedszkolny; na bazie 

dotychczasowych dobrych praktyk wypracowanie nowych, wspólnych dla szkoły i przedszkola.  

- Budowanie pozytywnych relacji między dotychczasową kadrą szkolną i nową kadrą 

przedszkolną, integracja. 

- Stwarzanie bezpiecznych i przyjaznych warunków pobytu uczniów w szkole i przedszkolu 

(realizacja programu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”, rozbudowa monitoringu wizyjnego, 

remont toalet). 

- Wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków (realizacja 

programu „Szkoła promująca zdrowie”). 

- Przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu, realizacja programów profilaktycznych. 

- Rozwijanie szkolnego wolontariatu (udział w akcjach charytatywnych). 

- Rozwijanie roli i podnoszenie ważności szkoły i przedszkola w środowisku lokalnym, jako 

placówki skupiającej rodziców, uczniów, nauczycieli i mieszkańców. 

- Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

oraz w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne).  

 


