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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 

256, poz. 2572 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 

r. Nr 97, poz. 674 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.                 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.            

w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU 2009 nr 168, poz. 1324); 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  

 Statut Gimnazjum w Witkowie 

 Program wychowawczy Gimnazjum w Witkowie 

 Program profilaktyki Gimnazjum w Witkowie 

 

1. Termin realizacji koncepcji: 

 

       Przedstawioną koncepcję pracy Gimnazjum im. Adama Borysa                       

w Witkowie  przewidziano na 5 lat.   

        Będzie obowiązywała od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2019r. 

 

2. Dokumenty wewnątrzszkolne wspierające koncepcję: 

 

 Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Gimnazjum w Witkowie; 

 Arkusz organizacyjny Gimnazjum w Witkowie; 

 Plan pracy – harmonogram imprez uroczystości Gimnazjum w Witkowie; 

 Program wychowawczy Gimnazjum w Witkowie; 

 Program profilaktyki Gimnazjum w Witkowie; 

 Statut Gimnazjum w Witkowie 
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3. Charakterystyka szkoły: 

       Motto  rozwoju  naszej   szkoły  brzmi : „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla 

życia” (Seneka  Młodszy),  bardzo trafnie wyraża charakter naszej misji. 

Jesteśmy bowiem szkołą przyjazną uczniowi, pomocną rodzicom, opierającą się  

w pracy z młodzieżą na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich, szanującą 

prawa człowieka, zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną. Nie 

chodzi nam wyłącznie o wykształcenie    i o wiedzę. O wiele ważniejszą sprawą 

dla nas jest to, aby uczeń zrozumiał, że kształcenie jest procesem trwającym całe 

życie,  aby potrafił mądrze pokierować swoim życiem, aby rozumnie stawiał 

czoło wyzwaniom dorosłego życia. Same wiadomości tutaj nie wystarczą. 

Należy ukształtować osobowość ucznia i zapewnić mu wszechstronny rozwój. 

Staramy się to czynić, podejmując wiele przedsięwzięć, których byliśmy 

inicjatorami, bądź braliśmy w nich udział, przynosząc szkole wielką chlubę.  

 Nasze Gimnazjum nosi zaszczytne imię Adama Borysa. Patriotyzm, 

ofiarność, pracowitość, szlachetność i odwaga Patrona szkoły stanowią wzór dla 

obecnego i przyszłych pokoleń gimnazjalistów.  Każdego roku młodzież bardzo 

uroczyście obchodzi jubileusz nadania szkole imienia Adama Borysa, 

przygotowując program artystyczny ukazujący wartości, jakimi  kierował się             

w swoim życiu Patron. Święto Patrona szkoły jest także okazją do spotkań           

z ciekawymi ludźmi. Są one dla młodych ludzi często prawdziwą lekcją historii 

i życia.  Podczas nich uczniowie poznają losy osób, które odegrały ważną rolę    

w społeczności  regionu i kraju. Osobowość zaproszonych gości, koleje ich 

życia pozwalają uczniom odkryć potrzebę pracy nad samym sobą.     

   Staramy się również uwrażliwiać uczniów na problemy społeczne. 

Jednym z elementów tego procesu jest współpraca z Domem Pomocy 

Społecznej w Mielżynie. Młodzież organizuje zbiórki rzeczy potrzebnych 

podopiecznym Domu, składa wizyty, podczas których poznaje ich środowisko, 

rozmawia z wychowankami, przygotowuje programy artystyczne. Mieszkańcy 

DPS-u goszczą w murach naszej szkoły.  Co roku uczniowie są wolontariuszami 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   

     Uczniowie w ramach edukacji regionalnej  poznają walory krajobrazowe                

i turystyczne naszej gminy podczas pieszych wędrówek i Dnia Turystyki,  

organizowanych przez Grupę Turystyczną „Siedem”.  Promujemy również  

edukację ekologiczną. Z naszymi uczniami podejmujemy inicjatywy na rzecz  

ochrony najbliższego środowiska naturalnego. Dbając o jego czystość,  

organizujemy na terenie gminy akcję „Sprzątanie Świata” i Dzień Ziemi. 

Obecność szkoły w najbliższym środowisku zaznacza się także współpracą               
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z różnymi lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi. 

Nasza praca  na rzecz społeczności lokalnej ma na celu przygotowanie młodego 

pokolenia do roli obywatela  uczestniczącego w życiu kraju, a szczególnie w 

życiu małej ojczyzny.  

       Bardzo ważne  jest dla nas rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów      

w ramach kółek zainteresowań. O dużym zaangażowaniu nauczycieli                          

i młodzieży  w tym zakresie świadczą sukcesy naszych sportowców oraz 

uczestników konkursów  szkolnych i pozaszkolnych, zdobywanie nagród                    

i wyróżnień na wszystkich szczeblach. Warto podkreślić, że nie byłoby to 

możliwe bez stworzenia odpowiedniej bazy dydaktycznej. Gimnazjum nasze 

korzysta z nowoczesnych sal komputerowych, dysponuje dobrze  

wyposażonymi pracowni przedmiotowych oraz halą sportową. 

 Przed nami kolejne lata inicjatyw promujących nasze gimnazjum                                

i zapisujących następne chlubne karty  historii naszej  szkoły. 

 

INFORMACJE  O   GIMNAZJUM: 

 

  Gimnazjum   im. Adama  Borysa  w  Witkowie  jest  jedną  z  większych 

placówek  oświatowych  w gminie i mieście Witkowo. 

 

BAZA: 

Na  bazę   szkoły składają  się: 

-  bud. główny położony  przy   ul. Poznańskiej 47, w  którym  jest  15  sal  

lekcyjnych – w tym  1  komputerowa, biblioteka  z  Internetowym Centrum 

Informacji Multimedialnej - 5 komputerów podłączonych do Internetu, 

sekretariat, gabinet  dyrektora  i  wicedyrektora, świetlica  szkolna, gabinet 

pedagoga  szkolnego  i  gabinet  psychologa; 

-  budynek   oświatowy – ul. Powstańców  Wlkp. 17a, w  którym obecnie  

znajduje  się  5  sal  lekcyjnych – w tym      1  komputerowa, duża  sala – aula, 

księgowość, gabinet  medyczny; 

- kuchnia i  stołówka  szkolna znajduje  się   na  terenie  Przedszkola 

„Bajka”(od roku  szkolnego 2007/2008,  a  od  września  2010 roku  nadzór  nad  

całością  kuchni  sprawuje  Dyrektor  Gimnazjum); 

- hala  sportowa   pełnowymiarowa  z  zapleczem  ( 2 siłownie, salka   do 

gimnastyki  korekcyjnej). 
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Mocne strony szkoły Słabe strony szkoły 

 

1) Kadra pedagogiczna w całości 

posiada kwalifikacje do nauczanych 

przedmiotów. 

2) Oferta zajęć pozalekcyjnych                  

w oczach uczniów jest interesująca        

i spełnia ich oczekiwania. 

3) W szkole prowadzone są zajęcia dla 

uczniów wymagających wsparcia 

specjalistów: zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, rewalidacyjne, 

terapeutyczne, logopedyczne . 

4) W szkole opracowano program 

wychowawczy i profilaktyki                   

w oparciu o zdiagnozowane 

potrzeby społeczności szkolnej. Są 

one systematycznie realizowane                 

i poddawane bieżącej ewaluacji               

i modyfikacji. 

5) Rada pedagogiczna systematycznie 

analizuje wyniki klasyfikacji                   

i egzaminu  gimnazjalnego, 

formułuje wnioski i wdraża do 

dalszej pracy. 

6) W szkole obowiązują spójne zasady 

oceniania zapisane                                     

w wewnątrzszkolnych zasadach 

oceniania, na podstawie których 

nauczyciele konstruują 

przedmiotowe zasady oceniania. 

7) W każdym roku szkolnym 

przygotowywany jest ciekawy                     

i bogaty kalendarz imprez                           

i uroczystości szkolnych. 

8) Uczniowie odnoszą sukcesy                     

w konkursach artystycznych , 

 

1) Zbyt niski wymiar zatrudnienia 

psychologa szkolnego (pół etatu). 

2) Niska motywacja dzieci do nauki. 

3) Praca  w  dwóch  budynkach – 

przechodzenie  przez  jezdnię, co  

zmniejsza  bezpieczeństwo  

uczniów. 

4) Zbyt  mała  liczba  godzin  pracy  

pielęgniarki  szkolnej. 

5) Niezadowalająca  współpraca ze  

wszystkimi  rodzicami – mimo  

wspólnych  działań  z  Radą  

Rodziców.  
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przedmiotowych,                                      

i turniejach – zawodach sportowych. 

9) Środowisko lokalne pozytywnie 

postrzega szkołę jako instytucję nie 

tylko edukacyjną, ale również 

kulturalną. 

10) Szkoła pozyskuje środki unijne 

na organizację zajęć 

pozalekcyjnych. 

11) Uczniowie biorą udział                      

w międzynarodowych projektach 

edukacyjnych. 

12) W szkole funkcjonuje 

monitoring, który przyczynia się do 

wzrostu bezpieczeństwa uczniów 

szkole. 

13) W szkole funkcjonują estetyczne 

i zadbane pomieszczenia i korytarze 

szkolne. 

14) Dobrze wyposażona i sprawnie 

funkcjonująca stołówka szkolna.  

15) Pełnowymiarowa  hala  sportowa  

spełnia  oczekiwania  uczniów  … 
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4. Misja i wizja szkoły: 

MMMiiisssjjjaaa      

a) Jesteśmy szkołą nowoczesną, przyjazną uczniowi, pomocną 

rodzicom, opierającą się w pracy wychowawczej z młodzieżą na 

uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich. 

b) Jesteśmy szkołą otwartą na innowacje wspomagające wszechstronny 

rozwój ucznia. 

c) Uczeń w naszej szkole czuje się człowiekiem wartościowym, 

akceptowanym i zdolnym do realizacji swoich celów i ambicji. 

d) Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, 

poglądów, wyborów dróg życiowych pod warunkiem nienaruszania 

godności drugiego człowieka i nieczynienia krzywdy. 

e) Zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną. 

f) Prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności 

pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia. 

g) Promujemy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe 

życie. 

h) Podejmujemy działania, które wyposażą ucznia w umiejętności 

odnalezienia swojego miejsca we współczesnym świecie. 

i) Rozwijamy potrzeby bezpośrednich relacji z drugim człowiekiem. 
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WWWiiizzzjjjaaa   

Praca nauczycieli i wychowawców naszej szkoły skupiać się będzie na 

stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, dbając o to,aby: 

 nabywał on wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej 

edukacji, był solidnie przygotowany do dalszego kształcenia, 

 posługiwał się poprawną polszczyzną, 

 praktycznie posługiwał się dwoma językami obcymi (np. angielski, 

niemiecki), 

 umiał rozsądnie korzystać z osiągnięć dzisiejszego świata techniki i 

informatyki, 

 był inteligentny i kulturalny, 

 znał swoje miejsce w „małej ojczyźnie”, 

 znał i szanował rodzimą tradycję i kulturę, 

 był optymistyczny i otwarty na innych, 

 był wysportowany i dbał os woje zdrowie, 

 promował zdrowy styl życia, 

 był tolerancyjny, 

 nie zachowywał się agresywnie, 

 był asertywny, 

 myślał logicznie 

 był uczciwy, nie kłamał, szanował cudzą własność, 

 szanował swoją rodzinę i ojczyznę, 

 myślał kategoriami człowieka Europy i świata, 

 rozwijał samodzielność i odpowiedzialność, 

 był odpowiedzialny za swoje postępowanie i przewidywał skutki swoich  

działań, 

 umiał wykorzystać czas wolny na właściwy wypoczynek i rozwijanie 

zainteresowań oraz talentów, 

 był wrażliwy na potrzeby innych, 

 umiał planować, organizować i oceniać proces własnego uczenia się, 

 efektywnie współdziałał w zespole, 

 twórczo rozwiązywał problemy.  
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5. Obszary rozwoju: 

a) Dydaktyka – podnoszenie efektów kształcenia 

- opracowanie harmonogramu szkoleń nauczycieli w zakresie 

nowoczesnych metod nauczania, stosowania na  lekcjach technologii 

informacyjnej i informatycznej 

- systematyczne korzystanie przez nauczycieli z różnorodnych form 

doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 

konferencje, warsztaty) 

- systematyczne stosowanie na lekcjach aktywizujących metod 

nauczania 

- dokładna analiza przedmiotowych programów nauczania i stworzenie 

(zmodyfikowanie) szkolnego programu nauczania dostosowanego do 

potrzeb i możliwości szkoły 

- wzrost ilości autorskich programów nauczania 

- opracowanie programów pracy z uczniem zdolnym; wzrost ilości 

uczniów startujących w konkursach przedmiotowych, 

interdyscyplinarnych itd. 

- opracowanie planów pracy z uczniem przeciętnym; zachęcanie do 

udziału w zawodach, konkursach na miarę możliwości uczniów                     

i zgodnie z zainteresowaniami uczniów (np. konkursy plastyczne, 

fotograficzne, strzeleckie itp.) 

- diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów                           

i wypracowanie indywidualnych form wsparcia 

- opracowanie ofert ciekawych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. 

 

 

 

b) Wychowanie – wzmocnienie działań wychowawczych i 

profilaktycznych szkoły 

 

- Wypracowanie Programu Wychowawczego  szkoły wspomaga 

rodzinę w wychowaniu zgodnie z ogólnie przyjętym systemem 

wartości. 

- Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego                         

i psychicznego. 

- Poszukiwanie skutecznych działań wychowawczych i ich wdrażanie. 
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- Systematyczna współpraca z rodzicami i konsekwentne 

uczestniczenie w procesie wychowawczym na linii szkoła – dom. 

- Promowanie na forum klasy, szkoły i środowiska uczniów 

wyróżniających się pozytywną postawą wobec innych i aktywnością 

społeczną. 

- Ukierunkowanie rozwoju ucznia na poszukiwanie prawdy, dobra                

i piękna. 

- Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka  i  poszanowanie jego 

godności. 

- Analizowanie, ocenianie efektów pracy wychowawczej, 

profilaktycznej i opiekuńczej. 

- Ukazywanie szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych              

i uzależniających. 

- Bezwzględna negacja wszelkich przejawów  przemocy. 

- Otoczenie wszechstronną opieką uczniów wymagających wsparcia. 

- Wspieranie uczniów klas pierwszych w adaptacji i odnalezieniu 

swojego miejsca w szkole. 

- Rozwijanie właściwych postaw (np. Europejczyka, polaka, 

Wielkopolanina, witkowianina). 

- Kontynuowanie wypracowanych zwyczajów i tradycji szkoły. 

- Realizacja Programu Profilaktyki. 

- Współpraca  z policją sądem, kuratorem. 

 

c) Opieka – wzmocnienie działań opiekuńczych wobec uczniów 

wymagających pomocy materialnej 

- Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego 

i psychicznego. 

- Rozeznanie sytuacji ekonomicznej ucznia i jego rodziny poprzez 

diagnozę potrzeb. 

- Systematyczna współpraca z rodzicami oraz instytucjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny w zakresie działań 

opiekuńczych. 

- Organizowanie wśród pracowników Szkoły zbiórek odzieży oraz 

artykułów szkolnych dla osób potrzebujących. 

- Organizowanie akcji charytatywnych wśród całej społeczności 

szkolnej (nauczyciele, pracownicy administracyjni, rodzice, 

uczniowie) na rzecz uczniów potrzebujących. 
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- Kształtowanie i wzmacnianie postaw altruistycznych wśród 

młodzieży gimnazjalnej. 

- Promowanie uczniów zaangażowanych w niesienie pomocy innym. 

 

d) Promocja – działania promujące szkołę w środowisku lokalnym 

- Promowanie szkoły poprzez organizowanie konkursów, zawodów 

sportowych obejmujących swoim zasięgiem szkoły z całej gminy, 

powiatu i województwa 

- Organizowanie Dni Otwartych. 

- Organizowanie Festynów Rodzinnych, mających na celu 

zintegrowanie rodziców, nauczycieli, uczniów oraz społeczeństwo 

lokalne. 

- Upowszechnianie wydarzeń szkolnych i lokalnych w prasie (Kurier 

Witkowski, Przemiany, BIP). 

- Prezentacja wyników i osiągnięć uczniów w prasie lokalnej, stronie 

internetowej lub gazetce szkolnej. 

- Rozpowszechnianie gadżetów szkolnych z logo i nazwą szkoły 

podczas imprez środowiskowych. 

- Rozszerzenie i dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb 

i oczekiwań uczniów w korelacji ze środowiskiem. 

- Nagradzanie uczniów osiągających najlepsze wyniki podczas 

uroczystych apeli. 

- Pozyskiwanie sponsorów. 

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej o placówce i umieszczenie 

jej m.in. na popularnych serwisach internetowych. 

- Wspieranie akcji charytatywnych i organizacji, kół, czy klubów 

działających na terenie gminy. 
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e) Rodzice – współpraca z rodzicami w celu zwiększenia ich 

aktywności na terenie szkoły 

- Prowadzenie dziennika elektronicznego: 

 Udostępnienie wersji mobilnej dla rodziców i nauczycieli, 

 Położenie większego nacisku na przepływ informacji rodzic-szkoła 

z wykorzystaniem dziennika elektronicznego 

- Włączenie rady rodziców w tworzenie i realizacje harmonogramu 

uroczystości i imprez szkolnych 

- Organizowanie dla rodziców spotkań z pedagogiem i psychologiem  

oraz innych szkoleń tematycznie wg potrzeb 

- Organizowanie wspólnie z rodzicami uroczystości szkolnych                   

i klasowych np. dyskoteki , wigilie ,mikołajki, festyny rodzinne, bal 

absolwentów 

- Włączanie rodziców do pozyskiwania sponsorów imprez, konkursów 

szkolnych  

- Organizacja spotkań z rodzicami(konsultacje, zebrania i rozmowy 

indywidualne 

- Aktywne włączanie rodziców w ewaluację wewnętrzną szkoły - „Profil 

szkoły” 

 

f) Zarządzanie i organizacja 

- Opracowanie przez dyrektora szkoły szczegółowej organizacji 

nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w formie 

arkusza organizacji szkoły. 

- Zapewnienie uczniom kształcenia w zespołach klasowych nie 

większych niż 26 osób. 

- Wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych. 

- Stosowanie podziału na grupy na lekcjach języków obcych, 

informatyki i wychowania fizycznego. 

- Zapewnienie uczniom rozwoju osobistego na zajęciach dydaktyczno-

wychowawczych stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych.   

- Umożliwienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

kształcenia w klasach integracyjnych. 

- Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w systemie 

jednozmianowym. 

- Zapewnienie opieki uczniom w świetlicy szkolnej. 

- Umożliwienie korzystania przez uczniów, nauczycieli, pracowników 
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i rodziców z zasobów biblioteki szkolnej i Internetowego Centrum 

Informacji Multimedialnej. 

- Umożliwienie tworzenia organizacji szkolnych, np. Ognisko 

Misyjne, Grupa Turystyczna „Siedem”, UKS „Iskra”, itp. 

- Wykorzystanie w szkole e-dziennika. 

- Gimnazjum dysponuje dobrą bazą lokalową (budynek główny                     

i budynek oświatowy), halą sportową z zapleczem, sekretariatem, 

gabinetami: pedagoga, psychologa szkolnego i medycznym, stołówką 

szkolną i kuchnią. 

 

6. Model absolwenta 

Wszystkie działania założone w koncepcji oraz rozwój przedstawionych 

obszarów będą dążyły do tego, aby absolwenta naszej szkoły 

charakteryzowała: 

 nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej 

edukacji, jest solidnie przygotowany do dalszego kształcenia; 

 potrafi komunikować się w dwóch językach obcych (angielski, 

niemiecki); 

 potrafi korzystać z technologii informacyjnej, właściwie wykorzystuje 

urządzenia techniczne; 

 jest inteligentny i kulturalny, 

 rozwija swoje talenty i pasje; 

 buduje właściwe relacje społeczne, efektywnie współdziała w zespole, 

twórczo rozwiązuje problemy; 

 utożsamia się ze swoją „małą ojczyzną”; 

 jest optymistyczny i ekstrowertyczny; 

 jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę  innych; 

 kieruje własnym procesem uczenia się; 

 dba o zdrowie oraz rozwój fizyczny; 

 nie ulega używkom; 

 jest asertywny; 

 świadomie przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

 jest odpowiedzialny, tolerancyjny; 

 wytrwale dąży do osiągnięcia zamierzonych celów; 

 jest uczciwy i sprawiedliwy, nie kłamie, szanuje cudzą własność; 
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 posiada wysoką kulturę osobistą; 

 jest kreatywny i przedsiębiorczy; 

 ma poczucie własnej wartości; 

 dąży do realizacji swoich planów zawodowych; 

 zna wartość rodziny; 

 z szacunkiem odnosi  się do innych; 

 potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi; 

 nie zachowuje się agresywnie; 

 myśli logicznie; 

 myśli kategoriami człowieka Europy i świata. 

 

7. Ewaluacja 

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji będzie odbywała się na podstawie: 

a. analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru 

pedagogicznego;  

b. sprawozdań zespołów przedmiotowych, wychowawczego oraz 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;   

c. wniosków z przeprowadzanej w szkole w każdym roku ewaluacji 

wewnętrznej; 

d. zdania uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażanego w opiniach i 

wywiadach. 

 

 

 

 

 

                                                                       ……………………………. 

 

 

 

           Koncepcję   pracy  opracowała  Rada  Pedagogiczna  w   ramach  pracy  Zespołów  

przedmiotowych  w  dniach 25-28 sierpnia 2014 r.  przy  współudziale  Rodziców  i  Uczniów. 

 

 

 

Witkowo, 01.09.2014 r. 


