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I. Podstawy prawne 

 

1. Ustawa o systemie oświaty 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół 

3. Karta Nauczyciela 

4. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 

5. Statut Szkoły 

6. Program Wychowawczy 

7. Program Profilaktyki 

 

II. Charakterystyka szkoły 

 

1. Dane ogólne  

Szkoła Podstawowa mieści się we wsi Rydzów. Dyrektorem szkoły jest Pani mgr 

Agnieszka Brzozowska. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Mielec. 

Szkoła jest placówką 7 oddziałową. Obecna liczba oddziałów planowana jest na 

lata 2016 – 2020. Zakłada się, że w następnych latach, mieszczących się w ramach 

czasowych wyznaczonych przez ten dokument. Liczba oddziałów według założeo 

związanych ze zmianami w systemie oświaty wzrośnie do 9. 

 

2. Historia szkoły 

Początki szkolnictwa na naszym terenie sięgają 1911 roku. Pierwsza szkoła 

wspólna dla dzieci z Grzybowa i z Rydzowa funkcjonowała właśnie od tego roku  

i mieściła się w domu prywatnym w Grzybowie. Początkowo dzieci z tych dwóch 

wiosek uczyły się w jednej malutkiej szkole. Była to tzw. „jednoklasówka”  

o jednym nauczycielu. Mieszkaocy obu wsi zabiegali o kupno drugiego budynku 

„na szkołę”. W roku 1914 rolnicy wsi Rydzów kupili drewniany dom  

z przeznaczeniem na salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. Tak, więc nauka 

odbywała się w dwóch salach; jedna znajdowała się w Grzybowie a druga  

w Rydzowie. W roku 1946 na placu szkolnym zbudowano drewniany barak,  

w którym mieściły się 4 sale lekcyjne. Od 1 września 1947 roku rozpoczęto 

nauczanie według programu siedmioklasowej szkoły podstawowej. W szkole 

pracowało 4 nauczycieli. W roku 1954 kierownik szkoły pani Józefa Lirowska 

podjęła staranie o budowę nowej szkoły. Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Rzeszowie zatwierdziło projekt budowy szkoły. W roku 1955 

rozpoczęto budowę nowej szkoły. Wybudowano ją z kredytów paostwowych przy 

dużej pomocy mieszkaoców Rydzowa, Grzybowa i Rudy Dolnej. We wrześniu 1956 

roku nastąpiło otwarcie nowej szkoły, którego dokonał Kierownik Wydziału 

Oświaty pan Rudolf Junikiewicz. Od 1 września 1958 roku stanowisko kierownicze 



szkoły objął jej nauczyciel, pan Marian Wrażeo, który kontynuował dzieło 

poprzedniczki. Dzięki jego staraniom na palcu szkolnym wybudowano w 1960 

roku pierwszy w powiecie mieleckim Dom Nauczyciela. W tym czasie ogrodzono 

częśd szkoły oraz posadzono drzewka owocowe. Przewodniczącym Komitetu 

Rodzicielskiego był wówczas pan Piotr Pazdro z Rydzowa. Szkoła stawała się 

ośrodkiem kultury w środowisku lokalnym. Była miejscem zebrao wiejskich, 

szkoleo, kursów oraz uroczystości szkolnych i środowiskowych. Od 1 stycznia 

1973 roku nastąpiła reorganizacja szkolnictwa podstawowego w związku, z czym 

nastąpiło obniżenie poziomu organizacji szkoły do punktu filialnego z klasami I – 

III. W 1983 roku szkoła została reaktywowana do ośmioklasowej szkoły 

podstawowej. Jej dyrektorem była wówczas pani Stanisława Pryga. 

W roku 1992 dyrektorem szkoły została pani Anna Czerkies, która podjęła starania  

o rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej. Jej wysiłki wspierali radni 

Stanisław Gancarz i Marian Pogoda, sołtys wsi Rydzów oraz Rada Sołecka. Dzięki 

przychylności wójta gminy Mielec pana Władysława Ochalika i radnych gminy 

Mielec w 1997 roku udało się rozpocząd rozbudowę szkoły. W styczniu 2001 roku 

oddano do użytku kotłownię olejową i częśd socjalną, a w grudniu 2005 roku salę 

gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy, magazyn sprzętu, salę lekcyjną  

i pomieszczenie gospodarcze. Do całkowitego zakooczenia rozbudowy pozostało 

wykooczenie pomieszczeo na I piętrze. W ostatnich latach przeprowadzono 

gruntowne prace remontowe: wymieniono okna, drzwi oraz pokrycie dachu, 

wykonano elewację budynku, ułożono chodnik wokół szkoły  

i ogrodzono front szkoły. 

 

3. Lokalizacja 

Budynek, w którym mieści się szkoła usytuowany jest przy głównej ulicy  

w centralnej części miejscowości. Przy szkole znajduje się ogólnodostępny, 

nowoczesny plac zabaw oraz boisko sportowe.  

 

4. Kadra szkoły 

W szkole pracuje 11 nauczycieli. Największą grupę stanowią nauczyciele 

dyplomowani i mianowani. Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej oraz wykonywanych zadao 

organizacyjnych. Systematycznie zdobywają kolejne stopnie awansu 

zawodowego, doskonalą swoją wiedze i umiejętności poprzez aktywne 

uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN, konferencje, posiedzenia rady 

pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty, spotkania z rodzicami) oraz  

w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, 

warsztaty a także formy szkoleo on line). 

 

 



5. Baza szkoły 

Placówka dysponuje 7 salami lekcyjnymi, w tym jedną pracowanią komputerową 

oraz biblioteką. W wyniku poczynionych modernizacji i inwestycji poprawiła się 

estetyka obiektu oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i pomoce 

dydaktyczne. Efektem tych działao jest między innymi wyposażenie w tablice 

multimedialne, projektory i inne urządzenia niezbędne do pracy z uczniem 

Budynek i jego otoczenie są stale nadzorowane za pomocą kamer monitoringu 

wizyjnego. 

 

III. Misja szkoły 

Nasza szkoła ma wspierad rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez 

stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego 

rozwoju oraz ściśle współpracowad z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla 

dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeostwa polskiego. Chcemy, aby 

szkoła była bezpieczna, przyjazna uczniom i otwarta, czyli taka, która nie zamyka się 

na kulturę, sztukę, sport i środowisko lokalne oraz potrafi korzystad z tego, co ją 

otacza. Pragniemy, aby uczniowie oraz ich rodzice mieli możliwośd 

współdecydowania o tym, co się dzieje w szkole.  

Zależy nam na tym, aby wychowankowie szkoły podstawowej byli przygotowani do 

kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia oraz do życia  

w demokratycznym społeczeostwie.   

 

IV. Wizja szkoły 

Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna, stwarza uczniom warunki do 

wszechstronnego rozwoju. Jest szkołą wspierającą, angażującą do realizacji swoich 

zamierzeo rodziców oraz społecznośd lokalną. Szkoła dba o wysoki poziom warunków 

lokalowych oraz nowoczesnej bazy dydaktycznej. Kultywuje wartości prorodzinne.  

Dąży do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków 

społeczności lokalnej oraz obywateli RP. Uczy ich kochad, szanowad i żyd kulturą  

i tradycjami narodu polskiego. Dba o środowisko ekologiczne uczniów, uczy szacunku 

dla świata roślin i zwierząt. Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju 

oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do 

świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz 

odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia uczniowi 

stawanie się człowiekiem wolnym oraz odpowiedzialnym za siebie i innych. 

 

V. Model absolwenta 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Rydzowie powinien posiadad następujące 

umiejętności i postawy: 

 znad swoje mocne i słabe strony i potrafid nad nimi pracowad, 



 mied poczucie własnej wartości, dążyd do osiągnięcia sukcesu, 

 umied słuchad, formułowad i wyrażad swoje myśli oraz zastosowad  

w praktyce wiedzę i umiejętności, 

 byd dociekliwym i twórczym, 

 zachowywad postawy moralne i patriotyczne, 

 szanowad dziedzictwo kulturowe własnego regionu, kraju i kontynentu, 

 byd uczciwym, prawdomównym i odpowiedzialnym, 

 znad i stosowad normy dobrego zachowania, 

 byd partnerem we wspólnej pracy,  

 dbad o swoje zdrowie i bezpieczeostwo, prowadzid aktywny tryb życia. 

VI. Plan działao szkoły 

 

1. Dydaktyka 

Zakładane cele mające poprawid efekty kształcenia:  
 

 organizowanie różnorodnych zajęd dodatkowych i wyrównawczych, 

 włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych, 

 promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych, 

 systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięd 

uczniów. 

      Fakty świadczące o realizacji założonych celów: 

 znaczna częśd uczniów uczestniczy w różnych organizowanych w szkole 

zajęciach dodatkowych, 

 uczniowie realizują chętnie projekty edukacyjne, 

 szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, 

 stwierdza się przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów. 

     Podejmowane na bieżąco działania:  

 monitorowanie realizacji podstawy programowej, 

 analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania, 

 dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości  

i potrzeb uczniów – praca zespołów ds. indywidualnych potrzeb 

edukacyjno-terapeutycznych, 

 przejawianie  inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności 

prowadzonych zajęd, 

 zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach, 

 indywidualne podejście do nauczania i ucznia. 

 



2. Działalnośd opiekuoczo – wychowawcza 

Zakładane cele mające poprawid efekty działalności opiekuoczo-wychowawczej: 

 kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, 

 propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działao 

proekologicznych, 

 eliminowanie przejawów agresji i przemocy ( w tym cyberprzemocy), 

 eliminowanie zachowao prowadzących do wszelkiego rodzaju uzależnieo , 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

 udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów, 

 doskonalenie nauczycieli i rodziców w pracy z dziećmi o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych,  

 wsparcie rady pedagogicznej w organizowaniu działań służących rozwojowi 

dziecka, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dla  uczniów, 

 rozwijanie demokracji i samorządności w szkole, 

 edukacja regionalna, europejska. 

       Fakty świadczące o realizacji założonych celów: 

 w szkole podejmuje się inicjatywy promujące kulturalne zachowanie  

i właściwą postawę obywatelską, 

 uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego i angażują się  

w różne akcje społeczne, 

 podejmowane w szkole działania promujące kulturę fizyczną, zdrowy tryb 

życia i ekologię wpływają na postawy uczniów, 

 uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne  

i sprzyjające nauce i rozwojowi ogólnemu dziecka. 

      Podejmowane na bieżąco działania: 

 opracowanie i ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego 

Programu Profilaktyki, 

 diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów, 

 organizowanie akademii i uroczystości szkolnych , 

 organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze  turystycznym, 

krajoznawczym, sportowym, 

 organizowanie spotkao i spektakli profilaktycznych, 

 udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie, 

 pedagogizacja rodziców w związku z problemami ich dzieci, 

 stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania 

wychowawcze i społeczne szkoły. 



 

3. Baza szkoły 

Zakładane cele dotyczące bazy szkoły: 

 utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym, 

 dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia, 

 systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt komputerowy, multimedialny i 

nowe pomoce dydaktyczne, 

 pozyskiwanie  pozabudżetowych środków unijnych do wzbogacenia oferty 

placówki. 

Fakty świadczące o realizacji założonych celów: 

 placówka zapewnia przebywającym w niej osobom bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy i jest wyposażona w potrzebne środki dydaktyczne i sprzęt 

multimedialny. 

          Podejmowane na bieżąco działania: 

 racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi, 

 uzupełnianie wyposażenia pracowni w sprzęt multimedialny i 

oprogramowanie, 

 uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej, 

 zakupy sprzętu sportowego. 

 

4. Organizacja i zarządzanie szkołą 

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły: 

 aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym, 

 przejrzystośd i dostępnośd dokumentów szkolnych regulujących działalnośd 

placówki, 

 stała i efektywna współpraca  Rady Pedagogicznej, 

 stała i efektywna współpraca z Radą Rodziców , 

 włączanie jak największej liczby rodziców w działalnośd placówki. 

        Fakty świadczące o realizacji założonych celów: 

 wewnętrzne prawo szkoły jest znane uczniom, rodzicom, nauczycielom  

i pracownikom, 

 szkoła funkcjonuje sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 poszczególne organy szkoły współpracują dla dobra placówki, 

 ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołu nauczycieli, 

 propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu pracy placówki. 



       Podejmowane na bieżąco działania: 

 monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu kształcenia, 

 monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi 

przepisami prawa oświatowego, 

 monitorowanie prawidłowości i spójności dokumentacji szkolnej 

 tworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za różne obszary 

działalności placówki, 

 publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie 

rodzicom dostępu do aktualnych informacji, 

 włączanie rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących placówki-

zasięganie opinii dotyczących uczniów, szkoły, wspólna ocena 

podejmowanych działao. 

 

5. Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie szkoły  

w środowisku lokalnym 

Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu w placówce  

 i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym: 

 budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami  

i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami, 

 dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej, 

 tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, 

 kultywowanie lokalnych tradycji, koncepcji „małej i wielkiej ojczyzny”, 

 promocja szkoły. 

Fakty świadczące o realizacji założonych celów: 

 właściwe relacje między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz 

między rodzicami i nauczycielami oddziałują na atmosferę panującą  

w szkole i efektywnośd podejmowanych działao, 

 udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, 

konkursach i zawodach  na terenie szkoły i gminy jest zauważany  

i doceniany, 

 placówka ściśle  współpracuje z  instytucjami lokalnymi, 

 rodzice włączają się w działalnośd szkoły. 

           Podejmowane na bieżąco działania: 

 kontynuacja działao sprzyjających integracji kadry pedagogicznej  

i niepedagogicznej, 

 konsekwencja w stawianiu uczniom wymagao zgodnych z regulaminami  

i statutem szkoły, 

 wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania, 



 włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze kulturalnym  

i patriotycznym, 

 analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne. 

 

6. Kadra szkoły 

Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej: 

 aktywny udział kadry szkoły  w wewnętrznych i zewnętrznych formach 

doskonalenia, 

 dobór kierunków doskonalenia kadry do potrzeb placówki, 

 kładzenie nacisku na wykorzystanie zdobywanej wiedzy i umiejętności  

do podnoszenia efektywności nauczania. 

 Fakty świadczące o realizacji założonych celów: 

 kadra pedagogiczna i niepedagogiczna uczestniczy w różnych formach 

doskonalenia, 

 nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia 

własnego na dany rok szkolny lub dłuższy okres, 

 nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, 

 dyrektor proponuje tematykę szkoleo na dany rok szkolny, 

 dyrektor zapewnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe.  

Podejmowane na bieżąco działania: 

 określanie zakresu potrzeb szkoleniowych, 

 opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny, 

 realizacja planu doskonalenia. 

 

VII. Monitoring realizacji planu działao 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych 

obszarów służyd będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów 

zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości. 

Ogólne zasady monitorowania realizacji działao ujętych w strategii 

 obserwacja zajęd prowadzonych przez nauczycieli - wg harmonogramu, 

 kontrola realizacji podstawy programowej, 

 stała analiza efektów kształcenia, 

 stała analiza sytuacji wychowawczej, 

 obserwacja imprez i uroczystości szkolnych, 

 kontrola realizacji powierzonych zadao bieżących, 

 okresowa kontrola dokumentacji szkolnej.    

 


