
1 

 

 

 

 

 

Ewaluacja Koncepcji pracy 

Szkoły Podstawowej  

im. bł. Jana Pawła II  

w Mesznej  

za rok szkolny 2016/17 
 

 

 

 

 



2 

 

Cel główny: doskonalenie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności oraz 

upowszechnienie koncepcji pracy szkoły  
 

 

Działania: 
W WYMIARZE FIZYCZNYM 

Działania Cele 

1. Udział w Projektach 

Programowych 

 Owoce i warzywa dla szkół 

 Szklanka mleka dla dziecka 
 

 

 

 uświadomienie prawidłowych nawyków 
żywnościowych, 

 zapoznanie się ze znaczeniem mleka w 
organizmie człowieka 

 

2. Akcje edukacyjne  

 Sprzątanie świata 

 Choinka dla zwierząt 

 udział w konkursach o tematyce 

ekologicznej 

 udział w prelekcji „Zwierzęta 
Babiogórskiego Parku 

Narodowego”  

 udział w żywej lekcji przyrody – 
„Świat płazów” 

 zapoznawanie uczniów z 

regulaminami wyjazdów i 

wycieczek, 

 spotkania z pielęgniarką nt. 
higieny ciała  

 pogadanki na godzinach 
wychowawczych oraz warsztaty 

na zajęciach świetlicowych  na 

temat profilaktyki uzależnień, 

 pogadanki na godzinach 
wychowawczych na temat zasad 

racjonalnego i skutecznego 

uczenia się, 

 szkolenie dla rodziców – 

dziennik elektroniczny 

 pogadanki na godzinach 
wychowawczych oraz warsztaty 

na zajęciach świetlicowych na 

temat zagrożeń w 

cyberprzestrzeni 

 

 

 

 Uświadomienie potrzeby utrzymania 
czystości środowiska naturalnego 

 Zwrócenie uwagi na zagadnienia związane 
z ochroną środowiska, 

 Promowanie ekologicznego stylu życia, 

upowszechnianie rozwiązań 

proekologicznych w gospodarstwie 

domowym, 

 Wyrabianie nawyków zdrowego 
odżywiania, 

 Pogłębianie świadomości ekologicznej  

 Dokarmianie zwierząt zimą 

 Bezpieczeństwo podczas korzystania z 
urządzeń elektrycznych, 

 Uzmysłowienie konieczności dbania o 
własne zdrowie i bezpieczeństwo 

  Uświadomienie rodzicom i uczniom 
zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni, 

 Uświadomienie rodzicom i uczniom 

skutków karnych w razie 

rozpowszechniania materiałów 

dotyczących nauczycieli i uczniów 

mających na celu naruszanie dóbr 

osobistych, słownie lub używając 

nowoczesnych środków gromadzenia i 

przekazywania danych.  
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3. Udział w imprezach 

sportowych oraz rekreacyjnych 

organizowanych na terenie 

szkoły i  w środowisku 

lokalnym 

 Dzień sportu 

 Miniolimpiada 

 Piknik 

 Rajdy turystyczne 

 Zimowisko 

 Półkolonia letnia 

 Propagowanie zasady „W zdrowym ciele 
zdrowy duch”, 

 Zdrowa rywalizacja fair play, 

 Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego 

stylu życia oraz kształtowanie zachowań 

sprzyjających bezpieczeństwu, 

 Propagowanie aktywnego wypoczynku 

 

 

 

WNIOSKI PODSUMOWUJĄCE: 

1. Zapoznano uczniów z zaletami i wadami wynalazków technicznych.   

2. Zwrócono uwagę na właściwe korzystanie z osiągnięć współczesnej techniki. 

3. Zaproponowano różne możliwości spożytkowania wolnego czasu. 

4. Uwrażliwiono na piękno otaczającej przyrody, na jej dewastację. 

5. Promowano akcje i zachęcano uczniów do szerszego włączenia się w ochronę 

środowiska. 

WYMIAR SPOŁECZNY 

Działania Cele 

1. Udział w gminnych obchodach 

z okazji Święta Niepodległości 

Polski 

 Udział w ogólnopolskich obchodach 

uroczystości związanych z 1050. Rocznicą 

Chrztu Polski 

 Poznanie historii, kultury  
i literatury naszego państwa 

 Pokazanie wpływu wiary chrześcijańskiej 
na rozwój Ojczyzny na przestrzeni 

wieków, 

 Ukazanie sylwetek polskich świętych, 
którzy powinni stanowić wzorzec do 

naśladowania,  

 Promocja szkoły, 

 Prawidłowe funkcjonowanie w grupie 

 Realizowanie wspólnych przedsięwzięć 

 Promowanie wartości patriotycznych, 

szacunku do symboli narodowych i 

tradycji własnego narodu oraz regionu 

 

2. Udział w projekcie czytelniczym 

- „Książka marzeń” 
 Przygotowanie i przeprowadzenie 

konkursu dla uczniów klas I-VI , 

 Przygotowanie i przeprowadzenie 

ślubowania uczniów klasy  pierwszej na 

czytelników,  

 Prowadzenie   Koła Przyjaciół Biblioteki  

 Opracowanie pogadanki dla rodziców o 
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pożytkach płynących z czytania dzieciom 

i przez dzieci   

 Wyłonienie Najaktywniejszego czytelnika 
roku  

 Przygotowanie sentencji, złotych myśli i 
aforyzmów o książce dla nauczycieli 

wychowawców . 

 Wykonanie plakatów promujących 

czytanie książek, zawierających sentencje, 

aforyzmy, złote myśli o książce  

 Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 
„Historia książki i pisma”  

 Przygotowanie projektów  okładek do 
ulubionych dziecięcych książek   

 Przygotowanie przedstawienia teatralnego 
 

3. Wycieczki dydaktyczno-

turystyczne 
 Poznanie architektury regionu Pszczyny, 

Krakowa, Żywca 

 Poznanie zabytków etnograficznych 
rejonu Żywca, Koniakowa i Pszczyny, 

 Poznanie środowiska naturalnego 
Podbeskidzia, 

 Utrwalenie wiedzy o historii, zabytkach i 
twórcach naszego regionu oraz zwrócenie 

uwagi na piękno krajobrazu – Izba 

regionalna w Bystrej, Zamek Sułkowskich 

w Bielsku-Białej, Chata na Groniu, Kozia 

Górka, Góra Żar, Muzeum Fałata w 

Bystrej 

 Pogłębianie i wzbogacanie wiedzy o 

Patronie szkoły – wycieczka do Krakowa i 

Łagiewnik 

4. Udział w konkursach 

międzynarodowych, 

ogólnopolskich, wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych, 

szkolnych o charakterze 

edukacyjnym, sportowym, 

artystycznym 

 Rozwijanie uzdolnień artystycznych 
dzieci.  

 Poznanie cech charakterystycznych 

krajobrazu naszego regionu. 

 Poszerzanie wiedzy z poszczególnych 
przedmiotów. 

 Rozwijanie sprawności fizycznej 

 

5. Uroczyste apele i inscenizacje z 

okazji świąt narodowych, 

religijnych oraz uroczystości 

szkolnych 

 Uczczenie świąt państwowych i 
religijnych 

 Kształtowanie świadomości 
przynależności do grupy szkolnej i 

klasowej 
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6. Zapoznanie na godzinach 

wychowawczych z 

dokumentami szkoły 

określającymi prawa i 

obowiązki uczniów 

 Kształtowanie prawidłowej postawy 
wobec swoich praw i obowiązków. 

 

WNIOSKI: 

1. Poszerzano wiedzę na temat Patrona szkoły oraz kształtowano postawę szacunku do 

Niego 

2. Kształtowano właściwy sposób rozumienia pojęć: wolność, tolerancja, autorytet 

3. Rozwijano poczucie przynależności do społeczności lokalnej i narodu 

 

WYMIAR PSYCHICZNY I DUCHOWY 

Działania Cele 

1. Udział w programie „Książka 

Marzeń” 
 Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na 

żywe słowo, 

 Zachęcanie do czytelnictwa i poszerzanie 
wiedzy przydatnej przy korzystaniu z 

biblioteki, 

 Doskonalenie wyrazistej mowy poprzez 

dostarczanie wzorów pięknej mowy 

polskiej 

 Utrzymanie znaczących wyników   w 
konkursach przedmiotowych 

2. Udział w akcjach:  

Góra Grosza, 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Akcja – „Szkoło pomóż i ty” 

Adopcja Ucznia 

Zbiórka żywności dla zwierząt dla 

Schroniska „Reksio” w Bielsku-Białej  

Sprzedaż świeczek wielkanocnych, 

Świąteczna Paczka, 

 

 Rozwijanie wrażliwości na potrzeby 
drugiego człowieka 

 Materialne wspieranie potrzebujących 

3. Udział w akcjach                              

„Dzień Życzliwości” 
 Wzmacnianie więzi ucznia ze szkołą, jako 

podstawową grupą, w której on 

funkcjonuje 

 Przyjęcie systemu wartości opartego na 

zasadzie dobra drugiego człowieka, jako 

podstawy znalezienia własnego miejsca w 

szkole 

4. Warsztaty dla uczniów 

„Zagrożenia Internetu” 

5. Warsztaty dla uczniów 

prowadzone w GOK „Promyk” 

 Dostarczanie uczniom podstawowej 
wiedzy na temat zagrożeń wynikających z 

niewłaściwego korzystania z Internetu- 

gry, filmy, inne treści nieodpowiednie dla 

wieku 

 Udział w Warsztatach dla uczniów pt. : 
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w Bystrej „Spotkanie z 

filharmonią” 

6. Warsztaty dla uczniów 

prowadzone w GOK „Promyk” 

w Bystrej „Edukacja poprzez 

kino” 

7. Spotkanie dla uczniów 

prowadzone w GOK „Nad 

Borami” w Mesznej z pisarzem 

Arkadiuszem Niemirskim  

8. Bajki edukacyjne „Przydrożna 

kapliczka” „Kopciszek”, 

„Pinokio”, miusical „Dzwonnik 

z Notre Dame” 

9. „Jak powstaje film animowany” 

– zajęcia w Bielskim Studium 

Filmów Rysunkowych 

10. Udział w warsztatach 

organizowanych w Zamku 

Sułkowskich w Bielsku – Białej 

nt. „Ludowych zwyczajów 

bożonarodzeniowych” 

 

 

„Lili, fejs i kłopoty” – zagrożenia w 

cyberprzestrzeni 

 Pobudzanie zainteresowania kulturą i 
sztuką wpływającą na rozwój estetyczny 

dzieci  

 Wzbudzanie refleksji nad swoimi wadami 
i zaletami, 

 Kształtowanie szacunku dla siebie i 

innych 

 

WNIOSKI: 

1. Zwiększono ilość zajęć, warsztatów podejmujących tematykę zagrożeń w 

cyberprzestrzeni. 

 

2. Kształtowano potrzeby poszanowania własnej wartości oraz tolerancji i akceptacji dla 

innych. 

 

3. Rozwijano wszechstronne zdolności i zainteresowania dzieci poprzez udział w 

różnych imprezach kulturalnych, przedstawieniach teatralnych, warsztatach, 

konkursach, kołach zainteresowań itp.. 

 

4. Utrzymywano wysokie wyniki edukacyjne poprzez indywidualizację procesu 

nauczania. 
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