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„Nasza Szkoła - przyjazna i otwarta” 



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 z dnia 20 listopada 1989 r., 

• Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, 
• Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Mikołajczyka w Rączkach, 
• Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Mikołajczyka w Rączkach. 



TERMIN REALIZACJI KONCEPCJI: 

• Statut Szkoły 

• Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły. 

• Arkusz organizacyjny Szkoły. 

• Plan pracy Szkoły. 

• Program Wychowawczy Szkoły. 

• Program Profilaktyki Szkoły. 

• Harmonogram poprawy jakości kształcenia. 

DOKUMENTY SZKOLNE WSPIERAJĄCE KONCEPCJĘ: 

• Przedstawioną koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, przewidziano na 5 lat. Będzie 
ona obowiązywała od 3 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r. 



Dane ogólne o szkole: 

• Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Mikołajczyka w 
Rączkach jest placówką 7 
oddziałową.  Posiada 5 sal 
lekcyjnych, w tym pracownię 
komputerową oraz bibliotekę i 
świetlico-szatnię.  



• Teren podwórka szkolnego jest 
ogrodzony. Za budynkiem znajdują 
się: boisko do piłki nożnej, 
koszykówki i piłki ręcznej oraz 60 
metrowa bieżnia. Obok boiska 
piłkarskiego znajduje się plac z 
alejkami do nauki zasad ruchu 
drogowego. W części posesji 
szkolnej znajduje się wydzielone 
miejsce – plac zabaw dla dzieci z 
oddziału przedszkolnego. 



Historia i tradycje szkoły: 

• Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Mikołajczyka w 
Rączkach istnieje od 1946 
roku. Pierwotnie budynek 
szkoły znajdował się bliżej 
centrum wsi. Naukę w nim 
pobierali miejscowi 
uczniowie do końca roku 
szkolnego 1963/64. 
Począwszy od roku 
1964/65 szkoła została 
przeniesiona do obecnego 
budynku, mieszczącego się 
tuż przy drodze w kierunku 
na Januszkowo. 



• W 1996 roku Szkoła obchodziła 50 – lecie swojego 
istnienia. Podczas tego uroczystego wydarzenia 
placówce nadano sztandar oraz imię Stanisława 
Mikołajczyka. 

 

Mikołajczyk Stanisław, 
pseudonim Stem (1901-
1966), polityk, działacz 
ludowy… 

Koncepcja-pracy-szkoly-2012-17/Mikołajczyk-zyciorys.docx


• Na przestrzeni lat istnienia placówki  kierownikami lub 
dyrektorami  szkoły byli, m. in.: Emil Wilczewski, Benedykt 
Bojarski, Zofia Szulgan, Mirosław Rusaczyk, Waldemar Sakowski, 
Dorota Kierzkowska. Od 2010 r. dyrektorem szkoły jest Piotr 
Kościjańczuk. 

Mirosław Rusaczyk, w 
środku. 

Zofia Szulgan, 
pierwsza z lewej. 

Waldemar Sakowski. Dorota Kierzkowska. 

Piotr  
Kościjańczuk. 



• Stan na dzień 3 września 2012 w klasach 1-6 i w 
oddziale przedszkolnym: 79 dzieci. Uczniowie już 
od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka 
angielskiego, a także dodatkowo języka 
niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej. 
Kadra pedagogiczna to w chwili obecnej 13 
nauczycieli. Wszyscy, z wyjątkiem jednego 
posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z 
przygotowaniem pedagogicznym. Siedmioro z nich 
posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 
jedna nauczycielka - stopień mianowanego, sześć - 
stopień kontraktowego.  

• Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach od 730 – 
1630  na dwie zmiany. 



W szkole działają: 

• Samorząd Uczniowski, 
organizujący imprezy, 
uroczystości i całe, 
pozalekcyjne życie 
szkoły. 

• Uczniowski Klub 
Sportowy PROMYK, 
którego sportowcy 
odnoszą liczne sukcesy 
na zawodach gminnych 
i powiatowych. Oprócz 
działalności treningowej 
organizowane są 
wyjazdy na basen, czy 
też lodowisko. 



• Szkolna Kasa Oszczędności, 
promująca wśród uczniów idee 
oszczędzania, szeroko 
propagująca wiedzę 
ekonomiczną, organizująca liczne 
loterie i kiermasze 
uatrakcyjniające imprezy i 
szkolne uroczystości. 

• Szkolne Koło PCK - od pierwszej 
pomocy przedmedycznej, po 
promocję zdrowia i aktywnego 
stylu życia. 

• Grupa wokalno-muzyczna BAJTKI, 
ubarwiająca swoim śpiewem 
imprezy i uroczystości szkolne. 

W szkole działają: 



Za swoją działalność organizacje te były wielokrotnie 
nagradzane i dotowane przez fundacje i stowarzyszenia,  
m. in.: 

• - gazeta NASZE ECHO, 3 razy otrzymała na swoją 
działalność dotację z Nidzickiego Funduszu Lokalnego;  

• - Ekozespoły, 3 – krotnie nagrodzone nagrodą główną w 
wojewódzkim konkursie organizowanym przez Olsztyńskie 
Centrum - Edukacji Ekologicznej, srebrną statuetką 
"Przyjaciel Ziemi" oraz, co należy zaznaczyć z dumą - 
wyróżnione III nagrodą w ogólnopolskim konkursie 
"Program Ekozespołów w mojej szkole";  

• - UKS Promyk – wielokrotnie piłkarze tego klubu zdobywali 
mistrzostwo szkół wiejskich w piłkarskiej gminnej lidze 
żaków LZS;  

• - Szkolny Klub Integracji Europejskiej, którego członkowie 
corocznie zajmowali wysokie lokaty w powiatowym 
konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej; 



• - Klub Miłośników Historii i Kultury Warmii i Mazur i Koło Miłośników 
Roweru "KoMaR" otrzymały w latach 2005 i 2006 granty z Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego; 

• W 2000 roku szkoła otrzymała grant z Fundacji im. St. Batorego za 
projekt „Szkoła po lekcjach”, a w 2001 - z Krajowego Ośrodka 
Wspierania Edukacji Zawodowej na realizację przedsięwzięcia po 
hasłem „Lokalne Centrum Edukacji Kulturalnej LuCEK”; 

• W roku 2004 wspólnie ze Szkołą Podstawową w Łynie placówka 
uczestniczyła w realizacji projektu edukacyjnego „SZPILKA, czyli 
Szkolny Program Integracji Lokalnej", pilotowanego przez MENiS. 
Dzięki wspólnym działaniom plastycznym, dziennikarskim i 
sportowym nawiązana została ściślejsza współpracy pomiędzy 
społecznościami obu szkół oraz redakcjami "Naszej Gazety Nidzickiej" 
i "Gazety Olsztyńskiej". 

Za swoją działalność organizacje te były wielokrotnie 
nagradzane i dotowane przez fundacje i stowarzyszenia,  
m. in.: 



• W roku szkolnym 
2008/2009 w szkolne 
realizowane były aż 
cztery projekty 
edukacyjne - trzy z nich 
współfinansowane z 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
a czwarty - z 
Nidzickiego Funduszu 
Lokalnego. W 
wymienionych 
przedsięwzięciach 
uczestniczyli wszyscy 
uczniowie naszej 
placówki, począwszy od 
przedszkolaków z 
oddziału zerowego po 
szóstoklasistów oraz 
20-ro rodziców. 

Za swoją działalność organizacje te były wielokrotnie nagradzane i 
dotowane przez fundacje i stowarzyszenia, m. in.: 



• W roku 2010/2011 realizowany 
był kolejny projekt 
współfinansowany z funduszy 
europejskich - "Planuję, 
działam, zwyciężam". 
Realizowaliśmy go wspólnie ze 
Szkołą Podstawową w Łynie. 

• W roku szkolnym 2011/2012 i 
bieżącym realizowany jest 
projekt systemowy dotyczący 
indywidualizacji procesu 
nauczania i wychowania dla 
uczniów klas I-III, 
współfinansowany również z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego - "Jestem zdolny, 
tylko mnie odkryj!".  



• W roku szkolnym 2011/2012 
Szkoła zdobyła wyróżnienie w 
konkursie Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty 
„6-latek w mojej szkole” za 
działania promocyjne i 
praktyczne podjęte w celu 
włączenia sześciolatków do  
klasy I. 



• Szkoła posiada systematycznie aktualizowaną stronę 
internetową www.sp.raczki.nidzica.pl  

http://www.sp.raczki.nidzica.pl/


• W ostatnich latach wykonano wiele remontów, które 
finansowano z budżetu szkolnego i gminnego m.in. 
wymieniono stolarkę okienną, zainstalowano 
urządzenia alarmowe, wykonano remont dachu, 
kominów, elewacji zewnętrznej budynku, całego 
systemu grzewczego budynku, ogrodzenia posesji 
szkolnej.  



• Szkoła w swojej tradycji jest związana z regionem 
mazurskim. Uczniowie  zdobywają wiedzę o regionie 
warmińsko-mazurskim poprzez wycieczki, spotkania z 
mieszkańcami i ciekawymi ludźmi, prezentacje, 
konkursy, wystawy oraz poprzez  kultywowanie 
zwyczajów i tradycji. 

• Placówka oprócz zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych realizuje edukację: 
patriotyczną,  regionalną,  zdrowotną, ekologiczną, 
czytelniczą i wychowania komunikacyjnego, biorąc 
udział w uroczystościach, akademiach, akcjach i 
programach ogólnopolskich, w konkursach na szczeblu 
gminy, powiatu i rejonu. 



Lokalizacja: 

• Szkoła nasza znajduje się w miejscowości Rączki, 
która administracyjnie należy do gminy Nidzica. Do 
szkoły uczęszczają dzieci z: Rączek, Januszkowa, 
Załusek, Frąknowa, Mogiłowa, Michałek i kolonii 
Szkotowo.   



MOCNE STRONY SZKOŁY SŁABE STRONY SZKOŁY 

 Stały zespół nauczycielski oraz stałe podnoszenie kwalifikacji przez 

kadrę pedagogiczną 

 Aktywne włączanie się rodziców w życie szkoły i wysoka frekwencja 

rodziców na spotkaniach 

 Powstanie funduszu Rady Rodziców na nagrody za wysokie 

osiągnięcia w nauce itp. 

 Duża i bezpieczna posesja szkoły 

 Duża ilość multimedialnych urządzeń wspierających nauczanie 

(Internet, tablica interaktywna, komputery, itp.) 

 Bieżąca analiza procesów osiągania przez uczniów sukcesów 

edukacyjnych i wychowawczych - analizy testów, sprawdzianów 

przedmiotowych i międzyprzedmiotowych 

 Udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, 

koordynowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, 

 Wyremontowany budynek (nowa instalacja c.o., wymienione okna) 

 Z roku na rok poprawiające się wyniki sprawdzianu klasy VI 

 Wybór naszej szkoły przez rodziców z miejscowości należących do 

innej gminy 

 Uznanie naszej szkoły za bezpieczną w badaniach ankietowych 

przeprowadzonych wśród rodziców  

 Promocja szkoły poprzez stronę www, gazetkę szkolną, prasę lokalną 

przez uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i w sporcie. 

 Baza lokalowa (brak sali 

gimnastycznej, 

dwuzmianowość, brak 

typowej szatni, stołówki 

i świetlicy) 

 Długi czas pobytu 

uczniów w szkole 

każdego dnia 

 Brak oddzielnej łazienki 

w oddziale 

przedszkolnym 

 Zdecydowana większość 

uczniów dojeżdżających 

 Skoncentrowanie 

biblioteki, gabinetu 

logopedy, pielęgniarki, 

gabinetu pedagoga w 

jednej sali. 

  



SZANSE ZAGROŻENIA 
 Aktywna postawa rodziców w działalności 

szkoły: 
- pomoc w organizacji uroczystości 
- silna wieź absolwentów (aktualnie rodziców) 
ze szkołą 

 Zaufanie rodziców dla metod i form pracy 
proponowanych przez szkołę 

 Dobre wykształcenie, doświadczenie, 
podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli oraz 
zaangażowanie nauczycieli w pracę na rzecz 
szkoły 

 Szeroka oferta zajęć edukacyjnych (zajęcia 
pozalekcyjne, projektowe ) 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i 
instytucjami wspierającymi szkołę 

 Umożliwianie uczniom udziału w różnorodnych 
konkursach pozaszkolnych na różnych 
szczeblach i eksponowanie ich osiągnięć, 
nagradzanie za najlepsze osiągnięcia. 

 Zmniejszająca się z roku na rok 
liczba dzieci w oddziałach 

 Pochodzenie dzieci z miejscowości 
znajdujących się w dwóch różnych 
gminach 

 Odpływ dzieci uzdolnionych 
sportowo do szkół dysponujących 
bazą gwarantującą im 
indywidualny rozwój 

 Niskie aspiracje życiowe rodziców 
co do przyszłości swoich dzieci 

 Emigracja zarobkowa rodziców – 
brak opieki nad dziećmi 

 Praca w trudnych warunkach 
(prowadzenie zajęć wychowania 
fizycznego w okresie jesienno – 
zimowym na korytarzu szkolnym). 



MISJA SZKOŁY. Jesteśmy szkołą: 

• stwarzającą możliwości wszechstronnego rozwoju 
każdego ucznia, 

• promującą chrześcijański system wartości, 

• promującą zdrowy styl życia, 

• podnoszącą świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży i 
uczącą życia w zgodzie z potrzebami środowiska 
naturalnego, 

• pielęgnującą własne tradycje kulturowe, 

• pomagającą wszystkim uczniom we wszechstronnym 
rozwoju ich talentów, umiejętności i uzdolnień, 

• wdrażającą uczniów do podejmowania różnorodnych 
aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, 



• kształtującą właściwe postawy patriotyczne wobec 
świadomości bycia Polakiem i Europejczykiem, 

• uczącą przestrzegania pozytywnych norm społecznych 
oraz szacunku, wzajemnej tolerancji i akceptacji poglądów 
innych ludzi, 

• angażującą środowisko lokalne do współpracy, 

• prowadzącą działania zwiększające szanse edukacyjne 
uczniów, uwzględniającą indywidualizację procesu 
edukacji, 

• przygotowującą absolwentów do dalszego kształcenia, 

• bezpieczną, w której uczniowie prezentują właściwe 
zachowania. 

MISJA SZKOŁY. Jesteśmy szkołą: 



NASZ ABSOLWENT, to obywatel Europy XXI 
wieku, który:  

• w swoim postępowaniu dąży do prawdy,  

• jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej 
wiedzy i umiejętności przedmiotowych,  

• posługuje się sprawnie językami obcymi,  

• wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,  

• wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu 
złożonych problemów,  

• jest otwarty na europejskie i światowe wartości 
kultury.  



Absolwent Szkoły Podstawowej w Rączkach to: 

• młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje 
swojego regionu i narodu, 

• to człowiek umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w 
zespole,  

• twórczo myślący,  

• umiejący skutecznie się porozumiewać,  

• umiejący stale się uczyć i doskonalić,  

• umiejący planować swoją pracę  i ją  organizować.  

• tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, 
aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający 
prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący 
zdrowy styl życia, altruista, 

• wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, 
życzliwie nastawiony do świata i ludzi.  

 

 

 



NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE: 

• to człowiek wykształcony, stale podnoszący swoje kwalifikacje, 
• jest sprawiedliwym i cierpliwym mistrzem, 
• stara się podążać z duchem czasów – wykorzystuje najnowsze 

technologie, aby wzbogacać i uatrakcyjniać proces nauczania, 
• to otwarty na świat i kreatywny człowiek, modyfikujący 

działania, by dotrzeć do każdego potrzebującego pomocy 
ucznia, 

• to człowiek z bogatym bagażem doświadczeń w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, umiejący dzielić się nim z 
młodymi adeptami sztuki nauczycielskiej, 

• jest człowiekiem nastawionym przyjaźnie do wszystkich 
uczestników życia społeczności szkolnej, 

• umie współpracować w grupie, ponieważ jest świadomy faktu, 
że działając tylko jako członek jednej drużyny może osiągnąć 
sukces indywidualny w naszej Szkole. 



EFEKTY DZIAŁALNOŚCI 
DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I 

OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNE 
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY 



• Szkoła analizuje wyniki sprawdzianu przeprowadzonego 
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

• Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. 

• Uczniowie są aktywni. 

• Respektowane są normy społeczne. 

• Szkoła ma koncepcję pracy. 

• Oferta edukacyjna umożliwia  realizację podstawy 
programowej. 

• Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. 

• Procesy edukacyjne są efektem współdziałania 
nauczycieli. 

• Kształtuje się postawy uczniów. 



• Prowadzone są działania służące wyrównywaniu 
szans edukacyjnych. 

• Wykorzystywanie zasoby środowiska na rzecz 
wzajemnego rozwoju. 

• Wykorzystywane są informacje o losach 
absolwentów. 

• Promowana jest wartość edukacyjna. 

• Rodzice są partnerami szkoły. 

• Funkcjonuje współpraca w zespołach. 

• Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. 

• Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i 
wyposażenie. 

 



KIERUNKI ZMIAN KONIECZNYCH I POŻĄDANYCH: 
OBSZAR 
DZIAŁAŃ 

ZMIANY KONIECZNE 
(obowiązkowe działanie) 

ZMIANY POŻĄDANE 

1. Efekty 
działalności 
dydaktycznej, 
wychowawczej, 
opiekuńczej. 

- opracowanie systemu monitorowania wniosków z 
analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu 
zwiększenia efektów kształcenia; 
- umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju 
poprzez dostosowanie programów nauczania do 
możliwości i potrzeb uczniów; 
- stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz 
prowadzenie szerokiej gamy zajęć; 
- opracowanie systemu pozwalającego na 
zróżnicowanie wymagań, celów i 
indywidualizowanie pracy z uczniem  z jednej 
strony bardzo zdolnym i ambitnym, zaś z drugiej  
bardzo słabym, w tym powołanie zespołu ds. 
pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami 

- stosowanie różnorodnych 
sposobów wspierania i 
motywowania uczniów 
poprzez promowanie ich 
sukcesów w różnych 
dziedzinach nauki; 
- propagowanie zdrowego 
stylu życia poprzez 
prowadzenie dodatkowych 
zajęć sportowych; 
- rozwijanie aktywności 
uczniów poprzez współpracę 
ucznia zdolnego z uczniem 
słabym (pomoc koleżeńska). 

2.Procesy 
zachodzące w 
szkole 

- modyfikowanie koncepcji pracy szkoły we 
współpracy z rodzicami w zależności od potrzeb 
zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów; 
- umiejętne korzystanie ze środków dydaktycznych 
(tj. tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera) i 
prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi 
ucznia np. metodą projektu, metodą problemową 

- dostosowanie oferty zajęć 
pozalekcyjnych do 
rzeczywistych potrzeb 
uczniów; 
- modyfikowanie działań 
wychowawczych zgodnie z 
potrzebami i wnioskami 
uczniów i rodziców 



3. 
Funkcjonowanie 
w środowisku 
lokalnym 

- udoskonalenie procesu przepływu informacji: 
szkoła-rodzice, wypracować wspólnie z rodzicami 
zasady przekazu informacji na temat opinii, 
potrzeb, efektów pracy; 
- pogłębianie wiedzy w zakresie niepożądanych 
zachowań uczniów, w celu radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach przez nauczycieli i rodziców; 
- zaplanowanie  promocji szkoły w środowisku 
lokalnym poprzez stronę internetową, prasę czy 
też forum. 
- wzmocnienie  współpracy z PPP w celu 
zwiększenia skuteczności wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się 

- zaangażowanie większej 
liczby rodziców w organizację 
imprez klasowych i szkolnych,  
- wzmocnienie rozwoju 
edukacyjnego uczniów 
poprzez współpracę szkoły z 
fundacjami, stowarzyszeniami 
i wolontariatami;  
- wykorzystanie informacji o 
losach absolwentów i 
współpraca z nimi poprzez 
organizowanie zjazdów, 
spotkań, itp.; 
- pozyskiwanie sponsorów na 
nowe inwestycje placówki 

4. Zarządzanie 
szkołą 

- stworzenie warunków umożliwiających uczniom 
zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia 
poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych 
nauczycieli, w tym umiejętności opracowania i 
wdrażania innowacji 
- przeszkolenie rady pedagogicznej z możliwości 
wykorzystania  nowoczesnych technologii 
edukacyjnych. 

- aranżowanie wnętrz tak, aby 
przestrzeń dydaktyczna 
inspirowała uczniów do 
działania, pobudzała 
myślenie, wyciszała emocje, 
tworzyła niepowtarzalny 
klimat, utrwalała przeżycia 
dziecka 



EWALUACJA KONCEPCJI: 

– wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora 
szkoły; 

–  sprawozdania z realizacji zadań w danym roku 
szkolnym (styczeń, czerwiec); 

–  wnioski z ewaluacji wewnętrznej; 

–  opinie rodziców; 

–  ocena i modyfikacja koncepcji. 

ZAŁĄCZNIKI: 

• plan pracy szkoły 2011/2012; 
• plan pracy szkoły 2012/2013; 
• plan pracy szkoły 2013/2014; 

• plan pracy szkoły 2014/2015; 
• plan pracy szkoły 2015/2016; 
• program wychowawczy i 

profilaktyki szkoły. 



• Niniejszą koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w 
Rączkach zatwierdzono do realizacji na 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 4 
października 2012 r. – protokół nr 3/2012/2013. 

 

• Niniejszą koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w 
Rączkach zaopiniowała Rada Rodziców na swoim 
zebraniu w dniu 3 października 2012 r. – protokół 
nr 2/2012 

 

• Niniejszą koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w 
Rączkach zaopiniowała Rada Samorządu 
Uczniowskiego na swoim zebraniu w dniu 3 
października 2012 r. – protokół nr 2/2012 


