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współpraca

Przemyślenia nad własnymi 
działaniami i poszukiwanie 
obszarów, które można 
udoskonalić.

REFLEKSYJNOŚĆ

Twórcze i innowacyjne 
działania samodzielnie 
podejmowane przez uczniów 
w celu rozwiązania zadania 
lub problemu.

KREATYWNOŚĆ

Poszanowanie godności 
drugiego człowieka
i zrozumienie dla wyznawanych 
przez niego wartości oparte 
na zasadzie wzajemności.

SZACUNEK

Tworzenie bezpiecznej 
i przyjaznej szkoły.

BEZPIECZEŃSTWO

Praca w grupie na rzecz 
osiągania wspólnych celów.

WSPÓŁPRACA

Poszanowanie cudzych uczuć, 
poglądów, upodobań, wierzeń, 

obyczajów i postępowania choćby 
były całkowicie odmienne od własnych

albo zupełnie z nimi sprzeczne, 
cierpliwość i wyrozumiałość

dla odmienności.

TOLERANCJA

Budowanie zasobów wiadomości 
o otaczającym nas świecie 

oraz kształtowanie umiejętności 
korzystania z różnych źródeł wiedzy.

EDUKACJA

SSZZKKKKOOŁŁYYY PPPPOOOODDDDSSSSTTTTAAAWWOOWWWWEEJJ
ZZ OODDZZZIAAŁAAMMMMIIII   IIIINNNNTEEEGRAACYYJNNYMMI
NRR 882222  IIMM. JJAAANNNNAAAA PPPPAAAAWWWŁŁAA IIII
W WWAAARRSSSSZZZAAAWWWIIEE

nawet gdyby inni od was nie wymagali"

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXII/2014/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 
im. Jana Pawła II w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2015 r.



Realizuje programy wykorzystującenajnowsze zdobycze nauki i techniki.

Osoby zarządzające szkołą są
otwarte na nowatorstwo i eksperyment.

Wspiera rozwój intelektualny

przy jednoczesnym dbaniu

o sferę emocjonalno-społeczną.

Tworzy otoczenie bezpieczne

i przyjazne dziecku.

Tworzy możliwość

do twórczej aktywności

dziecka. 

Wspiera naturalną

kreatywność dziecka.

Stawia wysokiewymagania. Ocenianieto przede wszystkimjasno określonainformacja zwrotnaumożliwiająca rozwójuczniowi.

Otwarta na zmiany

społeczne.

Nauczyciel jako wzór do naśladowania,autorytet moralny i merytoryczny– wymaga i wspiera.

Indywidualizuje formy

i metody pracy dostosowane 

do możliwości psychofizycznych ucznia.

Stwarza najlepsze warunki 

do osobistego rozwoju dziecka.

Pracuje w oparciu o zasadę

interdyscyplinarności, 

kładąc nacisk na kształtowanie

umiejętności samodzielnego

uczenia się.



Koncepcja oparta

NASZE DZIAŁANIA:

Δ zapewniamy rzetelną opiekę podczas pobytu dzieci w szkole;

Δ tworzymy, wprowadzamy procedury i regulujące postępowanie 
w sytuacjach zagrożenia;

Δ organizujemy warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, 
apele profilaktyczne, zajęcia tematyczne;

Δ systematycznie szkolimy się z zakresu znajomości zasad bezpieczeństwa;

Δ aktywnie pełnimy dyżury nauczycielskie podczas przerw międzylekcyjnych;

Δ eliminujemy możliwość wejścia do szkoły osób niepożądanych;

Δ monitorujemy teren szkoły.

Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły

            przyjaz
na atmosfera

opieki

BEZPIECZEŃSTWO



Koncepcja oparta

NASZE DZIAŁANIA:

Δ nauczamy z wykorzystaniem metod aktywizujących, 
m. in.: metoda projektu i warsztaty twórczości;

Δ rozwijamy zainteresowania, m. in.: na zajęciach pozalekcyjnych, 
wyjściach edukacyjnych;

Δ wspieramy proces uczenia się i samorealizacji; 

Δ przygotowujemy dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i zawodach;

Δ organizujemy uroczystości szkolne, projekty edukacyjne, 
dzięki którym dzieci uczą się samodzielnie zdobywać wiedzę 
i wzmacniają poczucie własnej wartości;

Δ wspieramy rozwój kompetencji społecznych
naszych uczniów.

Budowanie zasobów wiadomości o otaczającym nas świecie
oraz kształtowanie umiejętności korzystania

z różnych źródeł wiedzy.

nauka

            wychowanie

EDUKACJA



Koncepcja oparta

NASZE DZIAŁANIA:

Δ pracujemy w zespołach zadaniowych;

Δ tworzymy dobre relacje z  uczniami i rodzicami;

Δ wspieramy rozwój dzieci;

Δ dzielimy się spostrzeżeniami;

Δ na bieżąco aktualizujemy stronę internetową;

Δ organizujemy warsztaty dla rodziców spotkania ze specjalistami;

Δ wdrażamy ocenianie kształtujące;

Δ prowadzimy otwarte: lekcje, boiska, zajęcia;

Δ organizujemy uroczystości integrujące społeczność szkolną, m. in.: Jasełka, 
Wigilie klasowe, Piknik Integracyjny;

Δ przygotowujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, opierając się na ankietach 
przeprowadzanych wśród uczniów i rodziców;

Δ tworzymy przyjazną atmosferę w szkole.

Praca w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów

WSPÓŁPRACA



Koncepcja oparta

NASZE DZIAŁANIA:

Δ przygotowujemy dzieci do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności 
– Destination Imagination;

Δ proponujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych;

Δ wdrażamy innowacje pedagogiczne;

Δ stosujemy metody twórcze w pracy z dziećmi;

Δ wdrażamy programy mające na celu wspieranie uczniów uzdolnionych;

Δ wdrażamy programy z zakresu twórczego myślenia.

Twórcze i innowacyjne działania samodzielnie podejmowane
przez uczniów w celu rozwiązania zadania lub problemu.

KREATYWNOŚĆ



Koncepcja oparta

NASZE DZIAŁANIA:

Δ realizujemy programy profilaktyczne, godziny wychowawcze;

Δ organizujemy spotkania ze specjalistami;

Δ kultywujemy tradycje;

Δ dbamy o poszanowanie wartości uniwersalnych, m. in.: patriotyzmu, wiary, 
przyjaźni, etosu szkolnego;

Δ organizujemy akcje charytatywne;

Δ wspieramy fundacje, stowarzyszenia otaczające
opieką potrzebujących.

Poszanowanie godności drugiego człowieka i zrozumienie
dla wyznawanych przez niego wartości oparte

na zasadzie wzajemności.

troska o drugiego

            rozu
mienie

cudzych 

SZACUNEK



Koncepcja oparta

NASZE DZIAŁANIA:

Δ dokonujemy ewaluacji pracy indywidualnej oraz zespołowej;

Δ systematycznie wyciągamy wnioski z pracy i tworzymy rekomendacje 
do dalszych działań;

Δ przeprowadzamy sprawdziany diagnozujące i próbne;

Δ przygotowujemy analizy sprawdzianów diagnozujących i próbnych;

Δ corocznie dokonujemy analizy efektywności udzielanej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej;

Δ co roku modyfikujemy Koncepcję Pracy Szkoły, 
dostosowując ją do aktualnych potrzeb.

Przemyślenia nad własnymi działaniami
i poszukiwanie obszarów, które można udoskonalić.

analiza

            
autoewaluacja

REFLEKSYJNOŚĆ



Koncepcja oparta

NASZE DZIAŁANIA:

Δ tworzymy klasy integracyjne;

Δ realizujemy edukację włączającą;

Δ organizujemy wydarzenia dla wszystkich członków społeczności szkolnej 
m. in.: Piknik Integracyjny, festyny, wspólne występy, obchody Tygodnia 
Tolerancji;

Δ indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia, dostosowując formy
i metody pracy do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń,
obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne

od własnych albo zupełnie z nimi sprzeczne, cierpliwość
i wyrozumiałość dla odmienności.

empatia

            

TOLERANCJA



Potrafi współpracować z innymiczłonkami grupy i wspólnie
osiągać cele.

Posiada szeroką wiedzę
na temat otaczającego go świata.

Kieruje się w swoim

postępowaniu wartościami

takimi jak: dobro, piękno,

prawda, patriotyzm.

Dba o własne zdrowie,

bezpieczeństwo swoje

i innych oraz otaczający

go świat przyrody.

Szanuje poglądyinnych i jest otwartyna odmiennośćdrugiego człowieka.

Kreatywnie rozwiązuje

stawiane przed nim

zadania i problemy.

Potrafi samodzielnie korzystać

ze źródeł wiedzy.

Selekcjonuje informacje, dochodząc

do obranego przez siebie celu.

Sylwetka absolwenta


