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Jesteśmy placówką stwarzającą wychowankom warunki do wszechstronnego 

rozwoju w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, 

fizycznym i społecznym. 

 

 

 

Uczeń opuszczając naszą szkołę: 

 opanował wiedzę i umiejętności konieczne do dalszej edukacji 

 korzysta ze zdobytej wiedzy 

 jest kreatywny, innowacyjny, pracowity 

 umie współdziałać z innymi ludźmi 

 jest sprawny, umie aktywnie wypoczywać, dba o swoje zdrowie 

 dba o środowisko 

 jest kulturalny, koleżeński, wrażliwy i tolerancyjny 

 docenia i pielęgnuje wartość rodziny 

 przywiązuje wagę do poszanowania mienia dóbr kultury 

 mądrze działa dla dobra własnego i innych. 

 

 

 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. RUDOLFA ZARĘBY  

W TYCHACH 

 

Uczymy demokracji: 

 uczniowie respektują prawa szkolne 

 nauczyciele, uczniowie i rodzice czują się współgospodarzami szkoły 

 realizujemy cele i zamierzenia programowe. 

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły: 

 analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców 

 ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy. 
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Promujemy szkołę: 

 prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku 

 rozwijamy naszą ofertę edukacyjną 

 pozyskujemy sojuszników naszych działań 

 działamy na rzecz środowiska lokalnego. 

 

Kształtujemy potencjał kadrowy: 

 nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje 

 gwarantujemy wysoki poziom kształcenia. 

 

Podnosimy poziom warunków działalności szkoły: 

 modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie 

 wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych 

 zapewniamy nowoczesne warunki nauki 

 znosimy bariery architektoniczne. 

 

Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko: 

 spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny 

 posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt. 

 

Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania: 

 jesteśmy dobrze zorganizowani 

 posiadamy skuteczny system zarządzania 

 przepływ informacji w szkole jest efektywny 

 zapewniamy łatwość dostępu do informacji. 

 

Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną: 

 oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii 

informatycznej 

 każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych 

 uczymy korzystania z różnych źródeł informacji. 
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Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów: 

 rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów 

 umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień 

 indywidualizujemy proces kształcenia. 

 

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się: 

 jasno określamy wymagania edukacyjne 

 posiadamy motywujący system oceniania 

 rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze 

zdobytej wiedzy 

 zapewniamy różnorodność form i środków 

 stosujemy aktywizujące metody pracy. 

 

Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych: 

 mobilizujemy do ciągłego rozwoju 

 zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji 

 zdobywamy laury w konkursach, turniejach, olimpiadach 

 osiągamy dobre wyniki w testach osiągnięć szkolnych. 

 

Zapewniamy równość szans: 

 wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia 

 uczymy tolerancji i empatii. 

 

Wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom: 

 kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie 

 wychowujemy do życia w rodzinie 

 promujemy zdrowy styl życia 

 przeciwdziałamy agresji; zapobiegamy patologiom i uzależnieniom 

 uczymy planowania przyszłości 

 jesteśmy otwarci i życzliwi. 
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Zapewniamy opiekę i pomoc: 

 rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów 

 organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy. 

 

Wprowadzamy w świat wartości: 

 promujemy i egzekwujemy: szacunek dla ludzi, samokrytycyzm  

i samodzielność, wrażliwość społeczną, sprawiedliwość i tolerancję, otwartość 

na drugiego człowieka, szacunek dla dóbr kultury i przyrody, umiejętność 

dialogu, odpowiedzialność za własne czyny, poczucie obowiązku. 

 

 

 

 
 
 
 

Przedmiot i zakres działania 
 

  Naczelnym celem Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach jest uczeń otwarty na 

świat i ludzi, tolerancyjny, kreatywny, zdolny do samodzielnego rozwiązywania 

problemów, ukształtowany w poszanowaniu tradycji i kultury.  

Dążąc do wszechstronnego rozwoju ucznia realizujemy własny program 

wychowawczy, program profilaktyki, wewnątrzszkolny system oceniania, 

opracowujemy i wdrażamy projekty edukacyjne. Wychodząc naprzeciw potrzebom 

rodziców i uczniów od klasy pierwszej wprowadzamy nauczanie języka angielskiego, 

gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną, edukację muzyczną, plastyczną, 

teatralną. 

             Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia przyjazną 

i bezpieczną atmosferę nauczania i wychowania w duchu poszanowania godności, 

tradycji i kultury regionu, kładąc szczególny nacisk na wzajemny szacunek, 

akceptację i eliminowanie agresji. Nauczyciele realizują wybrane programy 

edukacyjne, organizują imprezy szkolne i środowiskowe, jak również proponują 

uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do zainteresowań  

i potrzeb dzieci. 
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Uczniowie reprezentują szkołę w licznych konkursach pozaszkolnych na 

szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, zostając 

laureatami i zdobywając wyróżnienia.  

Mający problemy w nauce mogą skorzystać z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 

rewalidacyjno – wychowawczych z pedagogiem szkolnym, logopedą, oraz z pomocy 

świetlicy. 

Spełniając funkcje opiekuńczo - wychowawcze świetlica szkolna realizuje 

obszerny plan działań w grupach zadaniowych oraz wskazuje alternatywne sposoby 

spędzania czasu, uczy współżycia w grupie, prawidłowych relacji z rówieśnikami i 

dorosłymi.  

Stopniowo realizujemy założenia planu rozwoju szkoły dzięki współpracy  

z rodzicami uczniów, instytucjami lokalnymi, a także pozyskiwaniu coraz 

liczniejszego grona sponsorów i przyjaciół szkoły.  

  

 

 

 

 

Organizacja szkoły 
 
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach jako gminna placówka oświatowa 

funkcjonuje w oparciu o powołanie na mocy uchwały Rady Miasta. 

     Szczegółową organizację szkoły przedstawia jej Statut . 
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W szkole podejmuje się następujące działania w celu podnoszenia jakości 

pracy i efektów kształcenia: 

 wprowadza zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania 

 planuje udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach i kursach 

 organizuje współpracę nauczycieli w zespołach przedmiotowych 

i zadaniowych 

 wzbogaca się bazę dydaktyczną 

 przeprowadza się hospitacje diagnozujące, wspomagające i oceniające 

 nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

uczniów 

 organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i indywidualne 

 po klasyfikacji śródrocznej uczniom, których poziom osiągnięć edukacyjnych 

uniemożliwi  lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków 

 organizuje się zajęcia kół zainteresowań 

 nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w konkursach wiedzy  

i umiejętności 

 organizuje się szkolne i międzyszkolne konkursy wiedzy i umiejętności 

 promuje się osiągnięcia uczniów 

 dokonuje się analiz absencji uczniów 

 zapewnia się stałe zastępstwa w przypadku absencji nauczycieli 

 bada się losy absolwentów. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 posiada procedury związane z ewaluacją wewnętrzną: 

 

 nadzór nad wewnętrznymi i zewnętrznymi aktami prawnymi 

 nadzór nad danymi w formie elektronicznej 

 szkolenie kadry własnej 

 nadzór nad infrastrukturą 

 planowanie roku szkolnego 

 oferta ogólna i nabór uczniów do szkoły 

 nadzór nad programami nauczania 
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 zakupy wyposażenia, środków bazy techniczno-dydaktycznej i usług 

  nadzór nad procesem dydaktyczno-wychowawczym  

 organizacja wycieczek szkolnych 

 nadzór pedagogiczny 

 nadzorowanie ucznia nie spełniającego wymagań 

 działania korygujące i zapobiegawcze 

 przyjmowanie skarg i wniosków. 

 

 

 

 

  SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  NNrr  11  ww  TTyycchhaacchh  jjeesstt  oorrggaanniizzaaccjjąą    

zz  ppoonnaadd  222200  --  lleettnniiąą  hhiissttoorriiąą,,  kkuullttyywwuujjąąccąą  oobbyycczzaajjee,,  zzddoollnnąą  ddoo  rroozzwwiiąązzyywwaanniiaa  

pprroobblleemmóóww  ww  ppoosszzaannoowwaanniiuu  ttrraaddyyccjjii  ii  kkuullttuurryy  rreeggiioonnuu..  NNaaddrrzzęęddnnyymm  cceelleemm  

oorrggaanniizzaaccjjii  jjeesstt::  

„„zzaassppookkaajjaanniiee  wwyymmaaggaańń  ii  oocczzeekkiiwwaańń  nnaasszzyycchh  kklliieennttóóww,,  kkttóórryymmii  ssąą  uucczznniioowwiiee,,  

iicchh  rrooddzziiccee  ii  śśrrooddoowwiisskkoo  llookkaallnnee””..  
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Osiągnięcie priorytetowego celu możliwe jest poprzez dążenie do stałego 

doskonalenia nauczycieli, podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych i 

wychowawczych oraz współpracę z otoczeniem.  

  

DDeekkllaarruujjeemmyy  pprrzzeessttrrzzeeggaanniiee  wwyymmaaggaańń  pprraawwnnyycchh  ssttaawwiiaannyycchh  nnaasszzeejj  sszzkkoołłyy  

pprrzzeezz  wwsszzyyssttkkiicchh  pprraaccoowwnniikkóóww  ii  zzoobboowwiiąązzuujjeemmyy  ssiięę  ddoo  ppeełłnneeggoo  zzaaaannggaażżoowwaanniiaa  

ww  rreeaalliizzaaccjjęę  wwyyttyycczznnyycchh  zzaawwaarrttyycchh  ww  KKOONNCCEEPPCCJJII  PPRRAACCYY  SSZZKKOOŁŁYY  ww  llaattaacchh  

22001166--22002211  

 

Integralną częścią koncepcji pracy szkoły jest plan pracy 

na dany rok szkolny.  

  

  

  

          Dyrektor i Rada Pedagogiczna  

Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


