
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 33
z Oddziałami Specjalnymi im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu.

Szkoła usytuowana jest na obrzeżu miasta w dzielnicy Ostrowy Górnicze, jest to dzielnica
domów jednorodzinnych do której w ostatnich latach coraz chętniej przeprowadzają się ludzie za
sprawą prężnie rozwijającego się budownictwa. Siedzibą szkoły jest budynek wybudowany w latach
sześćdziesiątych,  który  5  lat  temu  poddany  został  termomodernizacji.  Szkoła  posiada  18  sal
lekcyjnych  w  tym  pracownię  informatyczną,  biologiczno-chemiczną,  fizyczną  i  językową,  salę
gimnastyczną,  świetlicę,  bibliotekę,  gabinet  pierwszej  pomocy  medycznej,  gabinety:  logopedy
i pedagoga,  salę  SI,  stołówkę  z  zapleczem kuchennym.  Pomieszczenia  szkoły  są  systematycznie
remontowane  i  doposażone  w  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne  i  wyposażenie.  W  ostatnich
latach  pozyskano  środki  z  rządowych  programów:  Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa,
Aktywna tablica, Laboratorium Przyszłości, Posiłek w domu i w szkole czy doposażenie szkolnych
gabinetów lekarskich. Pracownia biologiczno - chemiczna utworzona została w ramach projektu
współfinansowanego  ze  środków  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  pracownia  fizyczna,
informatyczna  oraz  wyposażenie  gabinetu  logopedy  dzięki  środkom  przekazanym  prze  Gminę.
Większość  prac  remontowych  wykonana  została  środkami  własnymi  przy  wsparciu  rodziców
uczniów. Teren wokół szkoły to park z wieloletnimi drzewami, miejsce spędzania czasu uczniów
podczas  przerw  między  lekcjami.  Szkoła  nie  dysponuje  nowoczesnymi  obiektami  sportowymi,
lekcje  wychowania  fizycznego  prowadzone  są  na  trawiastym  boisku  i  sąsiadującym  ze  szkołą
obiekcie MOSiR w Sosnowcu. Realizacja budowy przyszkolnego boiska sportowego jest coraz bliżej
– powstał kosztorys i możliwe jest w tym roku stworzenie dokumentacji projektowej.  Newralgiczne
miejsca w szkole jak wejścia do szkoły i korytarze oraz otoczenie budynku szkoły nadzorowane są za
pomocą systemu kamer monitoringu wizyjnego.

W aktualnym roku szkolnym 2022/2023 uczniowie uczą się w 15 oddziałach, w tym dwóch
oddziałach  integracyjnych.  W  szkole  uczą  się uczniowie  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie
kształcenia  specjalnego  wydane  przez  poradnię  psychologiczno  -  pedagogiczną  względu  na:
niepełnosprawność  intelektualną,  Zespół  Aspergera,  niedosłuch,  słabowidzenie  oraz
niepełnosprawność ruchową W szkole jest duża grupa  uczniów objętych działaniami w ramach
udzielanej  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  wśród  nich  są  uczniowie  posiadający  opinie
wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, pozostała część objęta jest działaniami na
wniosek nauczycieli lub rodziców.

Migracja rodzin sprawia, że coraz częściej pojawiają się w szkole nowi uczniowie, również
cudzoziemcy. Jednozmianowy plan lekcji przygotowywany jest zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej  oraz  zapewnia  uczniom  bezpieczeństwo  na  terenie  szkoły.  Godziny  pracy  świetlicy
szkolnej  są  dostosowywane do planu lekcji  oraz  potrzeb zgłaszanych przez  rodziców.  W szkole
zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym: pedagog, logopeda, terapeuta SI i instruktor gimnastyki
korekcyjnej.  Zdecydowana  większość  nauczycieli  posiada  dodatkowe  kwalifikacje  do  nauczania
drugiego przedmiotu bądź prowadzenia innych zajęć edukacyjnych.  Dla uczniów i  ich  rodziców
szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną  oraz  innymi  instytucjami  wspierającymi  szkołę  (Sąd  rodzinny,  MOPS,  Policja,
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Sanepid).  W szkole działa  Rada Rodziców,  Samorząd Uczniowski  oraz  Rzecznik  Praw Ucznia.  W
szkole udostępniane są pomieszczenia dla wychowanków najstarszych grup pobliskiego przedszkola
co sprzyja aklimatyzacji dzieci do rzeczywistości szkolnej.

Misją  i  wizją  szkoły  jest  przekazywanie  wiedzy  oraz  wszechstronny  rozwój  ucznia
w przyjaznej  i  bezpiecznej  atmosferze.  Działania  szkoły  nastawione  są  na  indywidualny  rozwój
młodego człowieka i wyposażenie go w takie umiejętności, które pozwolą mu na kontynuację nauki
w wybranej szkole ponadpodstawowej, a także twórcze i satysfakcjonujące życie w społeczeństwie.
Celem pracy  szkoły  jest  absolwent,  młody Europejczyk,  świadomy swoich korzeni  i  kultury,  ale
prezentujący postawę pełną szacunku i życzliwości wobec innych.
Ambicją szkoły jest by nauka stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali
w świat wiedzy, zdobywali kompetencje kluczowe i poszerzali swoje horyzonty.
Szkołę tworzy społeczność, dla której ważne są wartości takie jak: rozwój, równość, współpraca,
bezpieczeństwo  i  otwartość.  Programy  i  metody  nauczania  stosowane  w  szkole  mają  na  celu
wykształcenie  absolwenta,  który  będzie  świadomym  własnych  wartości,  odpowiedzialnym
obywatelem, rozumiejącym, że nauka nie kończy się w szkolnych murach a trwa całe życie. 

Główne cele wyznaczające kierunki pracy:

1. Podnoszenie efektów kształcenia.
2. Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły.
3. Podniesienie  jakości  pracy  z  uczniami  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,

posiadającymi orzeczenie lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych i opiekuńczych.
5. Współpraca z rodzicami w celu zwiększenia ich aktywności w życiu szkoły.
6. Udział  w  europejskich  projektach  edukacyjnych,  współpraca  zagraniczna,  wymiana

międzynarodowa.
7. Rozwój samorządności uczniowskiej i aktywizacja uczniów.
8. Rozwój Wolontariatu szkolnego.
9. Wprowadzenie nowoczesnych technologii do szkoły.
10. Poprawa bazy, infrastruktury i otoczenia szkoły.
11. Promocja szkoły. Budowanie przyjaznego i pozytywnego wizerunku szkoły we współpracy 

ze środowiskiem lokalnym. 

1. Podnoszenie efektów kształcenia osiągane poprzez:
1. badanie  i  analizowanie  wyników  dydaktycznych,  wyciąganie  wniosków  i  wdrażanie  ich

w pracy z uczniami,
2. prowadzenie  dodatkowych  zajęć  dla  uczniów  zdolnych  oraz  posiadających  trudności  w

nauce (koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do sprawdzianu, itp.,)
3. kształcenie umiejętności kluczowych i logicznego myślenia,
4. podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji zawodowych poprzez systematyczne korzystanie

z  różnorodnych form doskonalenia zawodowego (szkolenia,  kursy,  studia  podyplomowe,
konferencje,  warsztaty),  współpraca  z  ośrodkami  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli
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WOM Katowice, METiS Katowice. Udział szkoły w projekcie Kompleksowego wspomagania
szkół we współpracy z CDN w Sosnowcu,

5. analizę programów nauczania i ich modyfikację na miarę potrzeb uczniów.

2.  Poszerzanie  oferty  edukacyjnej  szkoły poprzez  kontynuację  dotychczasowych  działań  oraz
wdrożenie nowych programów i projektów. Podjęte zostaną następujące działania:
1. tworzenie  oferty  zajęć  pozalekcyjnych  uwzględniając  potrzeby  uczniów.  Organizowanie

takich zajęć, w których uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić
swoje umiejętności, wyrównywać szanse,

2. organizowanie oraz udział uczniów w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, zawodach
sportowych,

3. wprowadzenie zajęć programowania i robotyki w klasach starszych,
4. wprowadzenie zajęć kodowania w oparciu o grę edukacyjną Scottie Go,
5. kontynuowanie  realizacji  projektów  o  charakterze  wychowawczym:  ABC  Empatii  –

w klasach młodszych, Godziny wychowawcze ze światem i Szkoła otwartości – w klasach
starszych. Przystąpienie do projektu Pozytywna dyscyplina,

6. kontynuowanie projektów związanych ze zdrowiem: „Trzymaj Formę” „Pho3nix For Kids”,
ekologicznych:  „Nasz  ekostyl”  ,  bezpieczeństwem  cyfrowym:  „Szkoła  odpowiedzialna
cyfrowo”, 

7. zatrudnienie psychologa, pedagoga specjalnego.

3.Podniesie  jakości  pracy  z  uczniami  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  posiadających
orzeczenie  lub  opinie  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  poprzez  podejmowanie  działań
wspierających edukację włączającą: 
1. rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych u uczniów,
2. realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne,  opracowanie  indywidualnych  programów edukacyjno-terapeutycznych  dla
uczniów z niepełnosprawnościami.

3. tworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych,
4. ścisła  współpraca  nauczycieli  i  specjalistów  z  rodzicami  uczniów  objętych  wsparciem  i

pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  oraz  z  pracownikami  poradni  psychologiczno  –
pedagogicznej,

5. poszerzanie  wiedzy  nauczycieli  w  dziedzinie  różnych  niepełnosprawności  i  deficytów
poprzez ciągły udział w szkoleniach, warsztatach, webinarach, studiach podyplomowych,

6. prowadzenie  zajęć  specjalistycznych:  terapii  SI,  logopedycznych,  rewalidacyjnych,
terapeutycznych.

4. Wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych i opiekuńczych poprzez:
1. realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 
2. organizowanie szkoleń i spotkań dla rodziców dotyczących wychowania, opieki, zagrożeń,
3. regularne zebrania rodziców z wychowawcami klas, organizacja indywidualnych konsultacji,

umożliwienie rodzicowi omawianie aktualnej sytuacji szkolnej,
4. pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi i objęcie szczególną opieką dzieci z tych rodzin,
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5. diagnozę sytuacji i potrzeb wychowawczych środowiska, 
6. współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami stanowiącymi wsparcie szkoły

i rodziny  w  działaniach  wychowawczych  i  opiekuńczych  (Policja,  MOPS,  Sąd  rodzinny,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

5.  Współpraca  z  rodzicami  w celu  zwiększenia  ich  aktywności  w  życiu  szkoły,  która  wpłynie
korzystnie  na  tworzenie  optymalnych  warunków  do  realizacji  zadań  stawianych  przed  szkołą.
Działania niezbędne do osiągniecia zamierzonego celu:
1. dalsza aktywizacja Rady Szkoły,
2. organizacja spotkań ze specjalistami jako formy wsparcia rodziców w edukacji ich dziecka i

procesie wychowawczym,
3. organizacja wspólnie z rodzicami imprez i uroczystości szkolnych, np. andrzejki, mikołajki,

zabawy karnawałowe, przedstawienia teatralne, pikniki i festyny rodzinne, (rok 2024 - 60
lecie istnienia Szkoły, rok 2026 – 150lecie szkolnictwa w Ostrowach Górniczych).

6.  Udział  w  europejskich  projektach  edukacyjnych,  współpraca  zagraniczna,  wymiany
międzynarodowa. Formy nauki i współpracy, które będą kontynuowane i rozwijane:
1. przystąpienie  do  nowej  edycji  międzynarodowego  programu  Euroweek  –  organizacja

wyjazdów dla jak największej ilości uczniów, w dalszej perspektywie zapraszanie do szkoły
wolontariuszy językowych z różnych regionów świata,

2. kontynuacja projektu e-twinning realizowanego ze szkołą w Hiszpanii pod nazwą Kreatywni
korespondenci. Rozszerzenie wykorzystania i możliwości tego typu współpracy, dostępnej
dla wielu uczniów na każdym poziomie nauczania, na podstawie doświadczeń z realizacji
projektu „Od stóp Europy do głów, oto nasze wulkany!”  realizowanego wspólnie z uczniami
z Grecji, Rumunii, Hiszpanii, Islandii oraz Turcji,

3. nawiązanie ścisłej współpracy ze szkołą w Rumunii, organizacja wyjazdu zagranicznego dla
uczniów  naszej  szkoły  w  ramach  programu  POWER  mającego  w  założeniach  rozwój
kompetencji  kluczowych  oraz  pogłębienie  świadomości  wielokulturowej  uczniów.

7. Rozwój samorządności uczniowskiej i aktywizacja uczniów poprzez:
1. partnerstwo w relacjach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
2. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania

współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
3. wyzwalanie  pomysłowości  uczniów,  kształtowanie  gotowości  do  podejmowania

obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację,
4. kształtowanie  umiejętności  zespołowego działania,  wyrabianie  samokontroli,  samooceny

i zdyscyplinowania,
5. rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, dbanie o dobre imię i honor

szkoły.

8.  Rozwój  Wolontariatu  szkolnego jako  zaangażowania  społeczności  szkoły  na  rzecz
potrzebujących poprzez:
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1. przygotowanie  młodzieży  do  podejmowania  działań  na  rzecz  środowiska  szkolnego
i lokalnego,

2. rozwijanie  wśród  młodzieży  szkolnej  postawy  zaangażowania  na  rzecz  potrzebujących,
pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów,
4. współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje,
5. podejmowanie  działań  pomocowych  w  ramach  szkolnego  koła  wolontariatu  np.  „Pola

Nadziei” czy zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.

9.  Wprowadzenie nowoczesnych technologii do szkoły:
1. uruchomienie od września, w oparciu o zakupiony już sprzęt i oprogramowanie, gabinetu

Biofeedback,
2. wzbogacenie  jakościowe  i  ilościowe  sprzętu  komputerowego  w  salach  lekcyjnych,

stworzenie nowoczesnych pracowni w oparciu o zakup 3 drukarek 3d (fizyka i matematyka,
informatyka, biologia i chemia),

3. wymiana pozostałych tablic multimedialnych na monitory interaktywne,
4. zakup pomocy dydaktycznych.

10. Poprawa bazy, infrastruktury i otoczenia szkoły:
1. bieżące remonty i doposażenie sal lekcyjnych,
2. rozbudowa sali do terapii integracji sensorycznej,
3. przebudowa szatni dla uczniów – szafki ubraniowe dla uczniów,
4. stworzenie  strefy  wypoczynku  i  miejsca  do  nauki  z  wykorzystaniem  terenów  zielonych

w parku szkoły,
5. rozwój infrastruktury sportowej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego,
6. budowa zbiorników na wodę deszczową przy budynku szkolnym.

11. Promocja szkoły. Budowanie przyjaznego i pozytywnego wizerunku szkoły we współpracy ze
środowiskiem lokalnym:
1. prowadzenie internetowej strony szkoły oraz profilu facebookowego,
2. upowszechnianie osiągnięć uczniów i nauczycieli,
3. zwiększenie oferty konkursów tematycznych, sportowych i artystycznych organizowanych

przez szkołę,
4. organizowanie imprez i uroczystości z udziałem władz i środowiska lokalnego,
5. organizacja dni otwartych,
6. pozyskiwanie funduszy z projektów rządowych i innych organizacji.
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