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1. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

 

 Dane ogólne 

Szkoła Podstawowa nr 4 mieści się przy ul. Polnej 3. Organem prowadzącym 

szkołę jest Gmina Miasto Biłgoraj.  
 

 Baza szkoły 

Szkoła usytuowana jest w budynku Zespołu Szkół Leśnych i zajmuje parter 

obiektu. Znajdują się w nim sale lekcyjne, pracownia komputerowa, świetlica, 

biblioteka i czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.                         

W skład obiektu wchodzą również: sala gimnastyczna, kompleks boisk ,,Orlik”, 

plac zabaw dla dzieci „Radosna Szkoła” oraz Zielona Szkoła. Obiekt jest 

monitorowany. 
 

 Kadra szkoły 

Pracownicy szkoły zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wycho- 

wawczej, opiekuńczej i organizacyjnej funkcjonowania naszej placówki.                                     

Z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami uczniów wiąże 

się rozwój zawodowy nauczycieli, którzy na bieżąco uczestniczą w różnorodnych 

formach doskonalenia zawodowego, zdobywają nowe kwalifikacje, kolejne 

stopnie awansu oraz realizują różne projekty i programy edukacyjne. 

 

2. MISJA SZKOŁY 
 

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. 

Wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka jest głównym celem pracy szkoły, 

wszystkie działania podejmowane w tej placówce służą jego realizacji. Aby ten cel 

osiągnąć, konieczna jest zgodna, efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, 

wychowawców, ludzi i instytucji wspomagających szkołę oraz zagwarantowanie 

właściwego procesu komunikowania się z otoczeniem, czyli stworzenie efektywnego 

mechanizmu public relations.  

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz 

wszystkich, bezpośrednich „klientów” szkoły. 

 

3. WIZJA SZKOŁY DOBREJ I NOWOCZESNEJ 
 

 Tworzymy uczniom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju, do zdobywania 

wiedzy i umiejętności. 
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 Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ciągle doskonali się          

i dokształca. 

 Stwarzamy bezpieczne warunki pobytu w szkole. 

 Kultywujemy polską tradycję, korzystamy z dziedzictwa kulturowego miasta                

i regionu. 

 Organizujemy wszechstronną pomoc potrzebującym uczniom, obejmujemy 

działaniami profilaktycznymi wszystkich uczniów. 

 Oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych sprzyjających 

wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujących napięcia emocjonalne. 

 Rozbudzamy w uczniach ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim 

zachodzące. 

 Kształtujemy poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie 

obowiązki. 

 Umacniamy wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach 

życia zgodnie z jednostkowymi  predyspozycjami.   

 Promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym, regionie, 

kraju. 

 Unowocześniamy i uzupełniamy bazę oraz wyposażenie szkoły, w tym 

podejmujemy działania prowadzące do budowy własnych obiektów szkolnych. 

 Minimalizujemy niekorzystny wpływ niezależnych od nas braków w zakresie bazy 

lokalowej poprzez wysoką sprawność organizacyjną, efektywną współpracę               

z podmiotami zewnętrznymi oraz zawarty system prawa wewnętrznego. 

 Osiągamy rezultaty zadawalające w wysokim stopniu klientów naszej placówki. 

 Zyskujemy wysokie uznanie środowiska, w którym funkcjonujemy. 

 Skutecznie wdrażamy system zapewniający jakość, co umożliwia dalszy rozwój 

szkoły, większą elastyczność i zdolność do korygowania procesu dydaktycznego         

i zwiększenia jego efektywności. 
 

Absolwent naszej szkoły: 

 Umie odnaleźć się we współczesnym świecie oraz dąży do swojego dalszego 

rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. 

 Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju       

i świata. 

 Prezentuje postawę patriotyczną.  

 Potrafi przedstawić własny punkt widzenia. 

 Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny. 

 Wie, co to jest system wartości – poszukuje dobra. 

 Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny                    

w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce. 
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 Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów.  

 Dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych. 

 Zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej i multime-

dialnej, ma świadomość zagrożeń z nich płynących. 
 

Mocne strony szkoły:  

 Nieduża, bezpieczna dla każdego ucznia.  

 Każde dziecko jest dostrzeżone i traktowane indywidualnie.  

 Estetyczne, zadbane sale lekcyjne, korytarz szkoły, działający na zewnątrz                 

i wewnątrz  szkoły monitoring – zwiększający bezpieczeństwo uczniów.  

 Nowy plac zabaw dla dzieci „Radosna Szkoła” oraz kompleks boisk „Orlik”.  

 Pełni bardzo ważną rolę w środowisku: 

 Wokół niej skupiają się zainteresowania większości środowiska lokalnego.  

 Wspólna praca na rzecz dzieci jednoczy społeczność szkolną i pozaszkolną.  

 

4. CELE OGÓLNE PRACY SZKOŁY 
 

NASZYM CELEM JEST SZKOŁA: 

 MĄDRA, a więc EFEKTYWNA sprawnie zarządzana, dająca absolwentowi 

rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na kolejnym etapie 

edukacyjnym, rozwijająca zainteresowania i wspierająca indywidualny rozwój 

ucznia. 

 PRZYJAZNA – dla ucznia, rodzica i pracownika, przekazująca dobre wzorce 

osobowe, ucząca patriotyzmu, dbałości o własne zdrowie i środowisko, 

dostosowująca wymagania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, 

wyrównująca szanse edukacyjne. 

 BEZPIECZNA, tolerancyjna, bez przemocy, konsekwentnie przestrzegająca 

jednolitych zasad wychowawczych ustalonych we współpracy z rodzicami. 
 

Cele spełniamy poprzez: 

1. Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, co spowoduje, że szkoła stanie się dla 

każdego ucznia ciekawsza, że ją polubi i chętnie będzie do niej przychodził. 

2. Ciągłe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły, poziomu nauczania, co 

przyczyni się do wszechstronnego rozwoju ucznia, rozbudzania jego ciekawości, 

wyobraźni i ciekawości. 

3. Wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się językiem angielskim. 

4. Upowszechnienie wiedzy i umiejętności informatycznych tak, aby stały się one dla 

ucznia narzędziem zdobywania wiedzy. 

5. Wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie komputera jako 

pomocy dydaktycznej  w czasie poszczególnych zajęć lekcyjnych. 
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6. Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości rozwoju 

poszarzanie wiedzy i umiejętności. 

7. Zagospodarowanie uczniom wolnego czasu zgodnie z ich potrzebami                         

i zainteresowaniami. 

8. Integrowanie nauczanych treści i umiejętności w celu pełniejszego zrozumienia 

świata, ludzi i siebie. 

9. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi 

fizycznemu ucznia, propagowanie higienicznego trybu życia m.in. poprzez 

wdrożenie projektu Szkoła Promująca Zdrowie. 

10. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 

11. Uświadamianie uczniom, że każdy człowiek ma mocne i słabe strony charakteru.  

12. Rozpoznawanie i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom. 

13. Rozbudzanie miłości do swojej „małej ojczyzny”, rodziny. 

14. Promowanie szkoły, poszukiwanie sojuszników, współdziałanie z mediami, prasą. 

15. Zapewnienie nowoczesnej bezpiecznej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań 

szkoły. 

 

5. SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 
 

I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA 

SZKOŁY 
 

Program Wychowawczy i Program Profilaktyki 

Szkoła posiada i realizuje szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, 

które zawierają cele określone w podstawie programowej.  

 Program Wychowawczy: 

 opisuje  wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym, 

 uwzględnia treści zawarte w podstawie programowej, jak również oczekiwania 

środowiska rodzinnego uczniów, 

 dostosowany jest do możliwości szkoły,  

 cała społeczność współuczestniczy w  tworzeniu i realizacji tego programu. 

 Program Profilaktyki: 

 zawiera treści i zadania zmierzające do przygotowania uczniów do 

przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.  
 

Potrzeby opiekuńcze uczniów 

Szkoła rozpoznaje potrzeby opiekuńcze uczniów i zapewnia im pomoc, której 

potrzebują: 

 Dysponuje pełnym rozpoznaniem potrzeb uczniów w zakresie opieki                        

i pomocy socjalnej. 
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 Zapewnia wszelkie dostępne jej formy pomocy uczniom z rodzin ubogich                    

i niewydolnych wychowawczo. Uczniowie z rodzin ubogich otrzymują pomoc 

materialną m.in. w formie obiadów. 

 Dla dzieci potrzebujących dodatkowej opieki szkoła organizowane są zajęcia                       

w świetlicach szkolnych. 
 

Bezpieczeństwo uczniów w szkole 

Szkoła dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów: 

 Prowadzone są systematyczne przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod 

względem bezpieczeństwa ich użytkowania. 

 Uczniowie, nauczyciele i rodzice zapoznawani są z regulaminami i zasadami 

bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły. 

 W szkole znajdują się niezbędne środki medyczne do udzielenia pierwszej 

pomocy. 

 Przeprowadza się systematyczne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 

 Opracowywane są harmonogramy i regulaminy dyżurów  nauczycieli. 

 Podejmowane są działania zapobiegające zjawiskom przemocy i agresji. 

 Szkoła zapewnia właściwą opiekę podczas lekcji, przerw i innych zajęć 

realizowanych poza szkołą. 

 Pracownicy konsekwentnie reagują na zachowania niepożądane – wdrażane są 

programy profilaktyczne oraz procedury postępowania. 

 Organizuje się spotkania profilaktyczne i psychoedukacyjne z policjantami 

dotyczące wychowania komunikacyjnego, bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą 

oraz spotkania poświęcone odpowiedzialności za swoje czyny. 
 

Kadra szkoły  

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego 

stanowiska. Przydział przedmiotów nauczania i innych rodzajów prowadzonych zajęć 

jest zgodny z wyuczonymi specjalnościami wszystkich nauczycieli. 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Biłgoraju prezentują wszystkie te cechy, 

które kształtują u swoich uczniów:   

 OTWARTY – gotowy do przełamywania stereotypów w swoim zawodzie, 

poszukujący dróg porozumienia z uczniami, ich rodzicami i innymi 

nauczycielami, chętny do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania 

nowych doświadczeń.  

 KOMUNIKATYWNY – gotowy do wysłuchania opinii innych ludzi, także 

uczniów. Umiejący i lubiący pracować w zespole.   

 KOMPETENTNY – dysponujący bogatą, wciąż aktualizowana wiedzą w swojej 

dziedzinie oraz szerokimi zainteresowaniami ogólnymi.   



8 
 

 KONKRETNY – potrafiący w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania          

i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji.   

 TWÓRCZY – umiejący stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje 

działania, stale poszukujący i weryfikujący własne pomysły. 
 

Doskonalenie nauczycieli: 

 WDN. 

 Nauczyciele: 

 podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, 

 uczestniczą w różnych formach doskonalenia, 

 zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. 
 

Unowocześnianie i wzbogacanie oferty działalności dydaktyczno – wychowawczej 

szkoły: 

 Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez Poradnię Psychologiczno– 

Pedagogiczną. 

 Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej 

uczniom i rodzicom.   

 Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. 

 Organizacja i udział w konkursach wewnątrz- i zewnątrzszkolnych. 

 Realizacja programu „Radosna Szkoła”. 

 Prowadzenie zajęć wychowawczo–profilaktycznych „Spójrz inaczej” i „Trzy 

koła”. 

 Udział w Programie Umacniania Rodziny. 

 Wdrażanie do samorządności poprzez działania Samorządu Uczniowskiego. 

 Zajęcia sportowe na boiskach „Orlik 2012”. 

 Kontynuacja systematycznej nauki pływania w klasie trzeciej. 

 Podejmowanie działań i wdrażanie projektów z zakresu profilaktyki zdrowia oraz 

zdrowego i ekologicznego trybu życia.  

 Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury.   

 

II. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE 
 

Szkoła dba o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych: 

 Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój poprzez dostosowanie programów 

nauczania do możliwości i potrzeb uczniów oraz stosowanie różnorodnych metod        

i form pracy. 

 Stosuje różnorodne sposoby wspierania i motywowania uczniów. 

 Dba o okres adaptacyjny sześciolatków. Zadania i formy realizacji ujęte                            

w Programie Wychowawczym. 
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 Bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i podejmuje działania przyczyniające się do 

poprawy wyników nauczania. 

 Analizuje wyniki sprawdzianów próbnych, diagnozujących i zewnętrznych, 

formułuje i wdraża wnioski. 
 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

Szkoła posiada Szkolny Zestaw Programów nauczania uwzględniający całość postawy 

programowej oraz systematycznie ujęte cele i zadania: 

 Dla każdego oddziału istnieje zestaw skorelowanych ze sobą programów 

nauczania zatwierdzony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły zgodnie                     

z procedurą określoną w rozporządzeniu MEN. 

 Wybrane przez nauczycieli programy nauczania gwarantują pełną realizację zadań 

szkoły określonych w postawie programowej. 

 Wybrane przez nauczycieli programy nauczania skorelowane są z Programem 

Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki. Realizacja programów nauczania 

odbywa się regularnie w każdym oddziale, zgodnie z ustalonym zestawem, który 

jest modyfikowany w miarę potrzeb i podlega ewaluacji.  
 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

Szkoła ma opracowany System Szkolnego Oceniania uwzględniający wymagania 

zapisane w rozporządzeniu MEN z późniejszymi zmianami, stosuje zasady oceniania 

określone w tym regulaminie: 

 W szkole opracowywane są szczegółowe zasady oceniania zawierające 

wymagania edukacyjne dla każdego przedmiotu i realizujące funkcję 

informacyjną, motywującą oraz wspomagającą. 

 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów znane są całej 

społeczności szkolnej – nauczycielom, uczniom, rodzicom. 

 Bieżące ocenianie uczniów jest zgodne ze skalą i formami przyjętymi w systemie 

oceniania. 

 System oceniania podlega monitorowaniu i ewaluacji. 
 

Kształtowanie postaw uczniów  

W szkole podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne, które są 

planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. 

Zgodnie ze statutem przestrzegane są prawa i obowiązki dzieci. System wartości 

akceptowany jest przez społeczność szkolną. Podczas zajęć nauczyciele uczą:  

 zasad dobrego wychowania,  

 szacunku do innych i samego siebie,  

 szanowania odmiennych poglądów (np. akceptowanie odmienności wyznaniowej, 

rasowej, kulturowej),  

 stosowania zwrotów grzecznościowych,  
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 umiejętności odmawiania w sytuacjach presji rówieśniczej.  

Stwarzane są warunki do samorządnego działania uczniów m.in. poprzez: 

organizację apeli i uroczystości szkolnych, wybory samorządowe, działalność 

charytatywną. Szkoła prowadzi systematyczny monitoring frekwencji uczniów na 

zajęciach.  
 

Działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych  

W szkole realizowane są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, 

uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Dyrektor, wraz z zaintereso-

wanymi rodzicami, ma możliwość monitorowania zajęć. Szkoła organizuje  i udziela 

pomocy pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, a także współpracuje z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi.  

Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:  

 wyrównujące szanse edukacyjne: logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-

kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, 

 rozwijające zainteresowania uczniów .  

 

III. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 
 

Właściwości szkoły 

Relacje interpersonalne w szkole oparte są na poszanowaniu godności, praw                 

i obowiązków wszystkich podmiotów: 

 W szkole panują otwarte stosunki w Radzie Pedagogicznej oraz pomiędzy 

podmiotami społeczności szkolnej. 

 Prawa dziecka i ucznia są znane, akceptowane oraz przestrzegane przez 

wszystkich. 

 Rodzice uczniów są postrzegani i traktowani jako równoprawni partnerzy szkoły. 
 

Współpraca z rodzicami 

Udział rodziców uczniów w życiu szkoły jest znaczący i są oni zaangażowani                

we wszystkie możliwe obszary jej działalności: 

 Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami. 

 Rodzice biorą udział w różnych formach działalności szkoły, wspomagają ją                         

w miarę swoich możliwości. 

 Rada Rodziców uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych 

problemów szkoły. 
 

Public relations – promowanie i ochrona wizerunku szkoły: 

 Przekazywanie informacji na temat działalności szkoły w prasie i telewizji 

lokalnej. 

 Inicjowanie przedsięwzięć promocyjnych w Internecie. 
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 Organizowanie imprez i akcji charytatywnych. 

 Prowadzenie szkolnej strony internetowej. 

 Organizowanie Dni Otwartych. 

 Stałe relacje ze społecznością lokalną: 

 ścisła współpraca z Wioską Dziecięcą SOS w Biłgoraju, 

 współpraca z parafią „Chrystusa Króla”, 

 współdziałanie z Radą Osiedla „Różnówka”, 

 promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki                          

i sztuki. 

 

6. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 
 

 Nauczyciele współpracują ze sobą, wspólnie planują działania podejmowane               

w szkole. Analizują efekty swojej pracy, doskonalą metody i formy pracy, 

rozwiązują problemy. 

 Z udziałem zespołów nauczycieli prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna. 

Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzysty-

wane do planowania pracy szkoły i do jej rozwoju. 

 Podejmowane i realizowane są działania wzbogacające strukturę lokalową oraz 

wyposażenie szkoły. Dzięki temu lepsze są warunki do realizacji przyjętych                       

w szkole programów nauczania oraz poszerzana jest oferta zajęć.  

 

7. EWALUACJA PLANU DZIAŁAŃ 
 

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów badana będzie 

przede wszystkim poprzez:   

 prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej, 

 obserwację zajęć, 

 kontrolę realizacji zajęć pozalekcyjnych, 

 sprawdzanie realizacji podstawy programowej, 

 analizę pracy zespołów, 

 analizę wyników nauczania. 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych służyć będą wnioski                      

z nadzoru, zarządzania i ewaluacja prowadzona w wybranych obszarach. 

   

ZAKOŃCZENIE 
 

Uważamy, że pragnieniem każdego nauczyciela i rodzica jest stworzenie takiej 

szkoły, do której wszyscy mają zaufanie i która cieszy się dobrą opinią w środowisku 
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lokalnym. Bez stworzenia wspólnoty zadaniowej uczniów, rodziców i pracowników 

szkoły trudno mówić o wysokiej jakości pracy i dobrej edukacji.   

Wraz z całą społecznością szkolną pragniemy, by szkoła wyróżniała się                      

w środowisku, aby każdy uczeń, rodzic i pracownik mógł powiedzieć „moja szkoła - 

to dobra szkoła”. Pragniemy wspólnie z uczniami i ich rodzicami kontynuować 

podjęte już działania, intensyfikować je i wzbogacać, by każde dziecko w naszej 

szkole „odniosło sukces na miarę jego możliwości”. 

  

 

 


