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I CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY  

  

    1. Dane ogólne szkoły 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego z Punktem Przedszkolnym.Organem 
prowadzącym jest Gmina Wolin. Szkoła wraz z punktem przedszkolnym i oddziałem 
jest placówką, do której mogą uczęszczać dzieci od wieku od 3 lat do ukończenia klasy 
szóstej. Liczba oddziałów zależna jest od ilości dzieci i obowiązujących norm prawnych 
oraz zgody organu prowadzącego. 

W roku 2012/13 liczba oddziałów jest następująca: punkt przedszkolny - 1, oddziały 
zerowe - 2, klasy I – 2, klasa II – 1, klasa III – 1, klasa IV – 1, klasa V – 1, klasa VI – 1.. 
Zakłada się, że zmiana sytuacji demograficznej spowoduje zmniejszenie liczebności 
klas i łączenie niektórych poziomów w jeden oddział.                 

                        

2.     Historia szkoły 

  

1946  

W październiku została zorganizowana szkoła podstawowa. Jej kierownikiem, a 
zarazem nauczycielem był pan Jan Zarzycki. 

Szkoła mieściła się przy ulicy Osadników Wojskowych i składała się z jednej izby 
lekcyjnej. Uczniów było 17, w różnym wieku. 

1948  

Po śmierci Jana Zarzyckiego kierownikiem szkoły i zarazem nauczycielem była pani 
Głuchowska. W 1949 r. szkoła została przeniesiona do dworku przy ulicy Pocztowej. 
Miała wtedy 3 izby, bibliotekę i pokój nauczycielski, gdyż uczyło w niej już trzech 
nauczycieli: panie Głuchowska i Telatyńska i pan Michalski. 

1955 

W latach 50-tych powstały szkoły w okolicznych miejscowościach: Wisełce, Łuskowie, 
Zastaniu i Domysłowie. 
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Do roku 1955 szkołą kierowała pani Władysława Petkiewicz, a w latach1955-57 pan 
Władysław Miterka. Po nim kierownikiem był pan Tadeusz Szczupakiewicz. W latach 
50-tych w szkole organizowano kursy dla analfabetów i wieczorową szkołę 
podstawową dla dorosłych, a także Szkołę Przysposobienia Rolniczego. 

1959  

W związku z rozległą działalnością oświatową zapadła decyzja budowy nowej szkoły w 
ramach akcji "1000 szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego". 20.04.1959 r. 
wmurowano kamień węgielny pod tę budowę. 

1964  

28.03.1964 r. została oddana nowa szkoła wraz z wyposażeniem. Kierownikiem szkoły 
był pan Józef Kosoń (od 1958 r.). 15.06.1067r. szkoła żegna pierwszy raz klasę ósmą. 

1970 

W latach 1970-75 szkoła na krótko staje się Zbiorczą Szkołą Gminną. W jej skład 
wchodzą: szkoła podstawowa w Wisełce,Państwowy Dom Dziecka w Wisełce i 
przedszkole w Kołczewie. Przejęto także dzieci ze szkoły podstawowej w Sierosławiu, 
która uległa likwidacji. 

1970 

Kolejna reorganizacja. Szkoła została włączona w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w 
Wolinie. Likwidacji uległa też gmina Kołczewo.Szkoła przejęła budynek 
zlikwidowanego urzędu gminy. To pozwoliło rozładować trudności lokalowe pękającej 
w szwach szkoły. Nadal nie ma jednak sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. 

1991 

W latach 1991-99 dyrektorem szkoły był pan Edward Baran. W 1993 r. została 
odnowiona elewacja szkoły. W grudniu 1996 r. został powołany Społeczny Komitet 
Rozbudowy Szkoły w Kołczewie. Celem jest budowa sali gimnastycznej i łącznika. 

W 1998 r. zostały zakupione cztery pierwsze komputery do pracowni informatyki. 

1999  

Dyrektorem szkoły został pan Jarosław Mikołajczyk. Nadal rozbudowywana jest 
pracownia informatyki, która obecnie liczy 11 komputerów klasy PC. 

2000 

Szkoła rozpoczęła imprezę cykliczną o zasięgu ponadgminnym, a mianowicie I 
Kołczewski Bieg do Europy. 
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13 maja 2000 r. w 1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego szkole nadane zostało imię 
Bolesława Chrobrego, a Ksiądz Biskup Jan Gałecki dokonał uroczystego poświęcenia 
kamienia węgielnego pod budowę łącznika i sali gimnastycznej. 

2001 

Odbył się II Kołczewski Bieg do Europy, a także zorganizowaliśmy I Konkurs 
Ortograficzny o Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Wolin, dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

Rozpoczęto budowę łącznika, w którym mieścić się będą sala informatyki i 
klasopracownia klas I-III, pokój nauczycielski, szatnie i prysznice dla chłopców i 
dziewcząt oraz kancelaria. Budowa będzie ukończona we wrześniu 2001roku. 

Szkoła przejmuje uczniów z wygaszanej od dwóch lat szkoły podstawowej w Wisełce. 

2002 

Zorganizowany został III Kołczewski Bieg do Europy, a także II Konkurs Ortograficzny 
o Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Wolin. 

Budowę łącznika ukończono w sierpniu 2001 i zyskaliśmy nową przestrzeń, pracownię 
z internetem na 15 komputerów połączonych w sieć. 

Przeżyliśmy pierwszy sprawdzian zewnętrzny uczniów klas szóstych. Wynik niezły - 
średnia 28,5/40 pkt. 

2003 

Odbyły się kolejne imprezy - konkurs ortograficzny i Bieg do Europy. Przy okazji 
zmieniliśmy jego nazwę na Bieg przez Europę. Przecież weszliśmy do unii. Zdobyliśmy 
zaszczytny tytuł: Szkoła z klasą. Otrzymaliśmy stosowny dyplom, certyfikat i gratulacje 
od Kuratora. Zlikwidowano sąsiednią szkołę w Sierosławiu. Dzieci z tej szkoły chodzą 
od września do nas. Mamy teraz 12 klas (207 dzieci). Ciągle staramy się o budowę sali 
gimnastycznej.       

    

 3. Lokalizacja 

  

Siedzibą placówki są dwa budynki. Przy budynku głównym znajduje się sala 
gimnastyczna i zespół boisk „Orlik”. Przy budynku nr dwa znajduje się boisko 
trawiaste i plac zabaw dla dzieci. 
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4. Kadra szkoły 

  

 W szkole pracuje 18 nauczycieli, 1 pedagog i 2 logopedów, 1 pedagog specjalny. 
Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Nauczyciele 
systematycznie zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonalą swoją 
wiedzę 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, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on 
line). 

  

5. Baza szkoły 

  

       Placówka dysponuje 14 salami lekcyjnymi, w tym 2 pracowniami 
komputerowymi, świetlicą oraz wspólną dla Zespołu biblioteką i stołówką. Szkoła jest 
systematycznie modernizowana, a zaplecze dydaktyczne jest wzbogacane w nowe 
pomoce i sprzęt multimedialny. Znaczna część środków finansowych na zakup 
pomocy naukowych pochodzi  z realizacji programów unijnych  i rządowych. 

  

II. MISJA SZKOŁY 

W drodze przez Europę korzystamy z nowoczesnych środków technicznych i 
wybieramy zdrowe życie. 

      

III. WIZJA SZKOŁY  

Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak wolność, 
miłość, godność i tolerancja, uznanych w Zjednoczonej Europie i pozwalających na 
zachowanie tożsamości kulturowej własnego kraju. 

W szkole zgodnie współistnieją uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

Uczymy aktywnego i twórczego myślenia; nauczyciel jest doradzą ucznia w jego 
drodze do zdrowego stylu życia. 
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Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie 
wiedzy przydatnej w pełnieniu różnych ról społecznych; uczniowie nabywają 
umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

Rozwijamy zainteresowania, predyspozycje, talenty uczniów, stwarzamy 
możliwości osiągania sukcesów przez każde dziecko. 

  

IV. MODEL ABSOLWENTA 

  

Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i 
wychowania ucznia, który: 

  

1.    w zakresie wiedzy: 

a.                  zna podstawowe wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu 

b.                  zna przepisy ruchu drogowego(ma kartę rowerową) 

c.                  zna kulturę, obyczaje i historię własnej miejscowości, regionu i kraju 

d.                 zna i przestrzega swoje prawa i obowiązki 

e.                  ma wiadomości o otaczającym świecie i zjawiskach w nim zachodzących 

f.                   posiada wiedzę o zagrożeniach wynikających ze współczesnej cywilizacji 

  

2.    w zakresie umiejętności: 

a.                  potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 

b.                  szanuje symbole narodowe i tradycje szkolne 

c.  posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu 
oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy                                                                                                

d.                 posługuje się  technologią informacyjną 

e.                  dba o rozwijanie sprawności fizycznej i potrafi aktywnie wypoczywać 
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f.                   posiada umiejętność komunikowania i zachowania w różnych sytuacjach 

g.                  umie porozumiewać się w języku angielskim w sytuacjach codziennych 

h.                  jest przygotowany do odbioru różnych form kultury 

  

3.    w zakresie postaw: 

a.                  jest kulturalny, wrażliwy i tolerancyjny 

b.                  przestrzega norm poszanowania rówieśników i dorosłych 

c.                  zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony środowiska naturalnego 

d.                 potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swego rozwoju 

e.                  potrafi dokonać samooceny, samokontroli i planuje swój rozwój 

f.                   aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym 

g.                  ma poczucie własnej wartości, jest asertywny 

h.                  ma poczucie przynależności do Europy, posiada podstawową wiedzę o Unii 
Europejskiej 

  

  

V. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY  

  

1.    Dydaktyka 

  

Zakładane cele i sposoby realizacji mające poprawić efekty kształcenia i 
wyniki sprawdzianów zewnętrznych 

-  organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych 

-  włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych 

mailto:pspkolczewo@wp.pl


  

Publiczna Szkoła Podstawowa   

im.  Bolesława Chrobrego  
 

e-mail:          pspkolczewo@wp.pl     

www:                             szkolakolczewo.pl 

tel./fax:                                  091 32 65 081 

REGON:                                     001222487 

NIP:                                    986-021-46-10 

-  promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych 

-  systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów 

-  sumienne przygotowywanie uczniów do sprawdzianów zewnętrznych 

-  analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych 

-  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 pomocy psychologiczno-
pedagogicznej przejawianie  inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności 
prowadzonych zajęć 

-  zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach 

-  indywidualne podejście do nauczania i ucznia 

-  położyć nacisk na kształcenie samooceny i planowanie własnego rozwoju   ucznia 

  

Fakty świadczące o realizacji założonych celów 

  

-  znaczna część 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 

-  szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi 
narzędziami  badawczymi   

    

Podejmowane na bieżąco działania  

  

2.    Działalność opiekuńczo-wychowawcza 
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Zakładane cele i sposoby realizacji mające poprawić efekty działalności 
opiekuńczo-wychowawczej 

  

-  kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich 

-  propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych 

-  eliminowanie przejawów agresji i przemocy 

-  udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów 

-  diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów 

-  organizowanie akademii i uroczystości szkolnych 

-  organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze  turystycznym, krajoznawczym, 
sportowym 

-  organizowanie spotkań 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 

  

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 
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-  uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce i 
rozwojowi ogólnemu dziecka        

  

3.     Baza szkoły 

  

Zakładane cele i sposoby realizacji w zakresie bazy szkoły 

  

a) remonty i modernizacja budynków 

- utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym 

- zakupienie elektronicznej  woźnej, naprawa dzwonka obok pokoju nauczycielskiego 

     - wymiana stołów i krzeseł (zgodnie z wymogami Sanepidu) 

- zakup rolet do klas, w których do tej pory nie zostały zamontowane 

- stałe miejsce na ekspozycję prac plastycznych (tablice korkowe, aby nie niszczyć 
ścian) 

- wymiana okien w starym budynku 

- wymiana zniszczonych wykładzin podłogowych w salach 

  
b) zagospodarowanie terenów szkolnych 

-       posiać trawę wokół szkoły 
-       rozbudować plac zabaw dla dzieci przedszkolnych 
-       zagospodarować teren przed wejściem do szkoły 

  

c) doposażenie pracowni 

-     systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt komputerowy, oprogramowanie, 
multimedialny i nowe pomoce dydaktyczne 

-     filmy edukacyjne na DVD 
-     modele i zestawy doświadczalne 

mailto:pspkolczewo@wp.pl


  

Publiczna Szkoła Podstawowa   

im.  Bolesława Chrobrego  
 

e-mail:          pspkolczewo@wp.pl     

www:                             szkolakolczewo.pl 

tel./fax:                                  091 32 65 081 

REGON:                                     001222487 

NIP:                                    986-021-46-10 

-     mapy (Cesarstwo Rzymskie, Wielkie odkrycia geograficzne XV w., Księstwo Pom. 
XI-XVIII  w.) 
-     zabawki manipulacyjne, akcesoria do aktywności ruchowej 
-     uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej 
  

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 

       

  

4.     Organizacja i zarządzanie szkołą 
 
 

  

Zakładane cele i sposoby realizacji w zakresie usprawnienia 
funkcjonowania szkoły 

  

-  aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym 

-  przejrzystość i dostępność dokumentów szkolnych regulujących działalność placówki 

-  stała i efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną 

-  stała i efektywna współpraca z Radą Rodziców 

-  włączanie jak największej liczby rodziców w działalność placówki 

-  monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu kształcenia 

-  monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa 
oświatowego 

-  monitorowanie prawidłowości i spójności dokumentacji szkolnej 
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-  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 działań 

-   włączanie  rodziców do większej pomocy przy organizacji imprez 

-zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych 

  

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 wszystkich nauczycieli 

-  propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu pracy placówki    

  

5.     Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie 
szkoły w środowisku lokalnym 

  

  

Zakładane cele i sposoby realizacji 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   
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-  dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej 

-  tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym 

-  kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej 

-  konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań 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 - ankiety, wywiady z rodzicami 
czy partnerami 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 efektywność 
podejmowanych działań 

-  udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, konkursach i 
zawodach  na terenie szkoły i gminy jest zauważany i doceniany 

-  elementem tradycji szkoły i gminy stało się święto szkoły związane z jej patronem 
i prezentacją osiągnięć i możliwości uczniów 

-  placówka ściślewspółpracuje zinstytucjami lokalnymi - partnerami szkoły 

-  rodzice włączają się w działalność szkoły 

  

6.     Kadra szkoły       

  

Zakładane cele i sposoby realizacji w zakresie doskonalenia kadry 
pedagogicznej 

  

-aktywny udział kadry szkoły  w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia 
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-dobór kierunków doskonalenia kadry do potrzeb placówki 

- kładzenie nacisku na wykorzystanie zdobywanej wiedzy i umiejętności do 
podnoszenia efektywności nauczania 

-określanie zakresu potrzeb szkoleniowych 

-opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny 

-realizacja planu doskonalenia 

  

 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 szkoleń na dany rok szkolny 

-  dyrektor zapewnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe 

 
 Podejmowane na bieżąco działania 

  

VI. MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ 

  

Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych 
obszarów służyć będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów 
zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości. 

  

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii:  

-  obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli - wg harmonogramu 
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-  kontrola realizacji podstawy programowej 

-  stała analiza efektów kształcenia 

-  stała analiza sytuacji wychowawczej 

-obserwacja imprez i uroczystości szkolnych 

-  kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących 

-  okresowa kontrola dokumentacji szkolnej.    

  

  VII. ZAŁĄCZNIKI 

  

Załącznikami do niniejszego dokumentu są spójne z jego treścią, opracowywane i 
zatwierdzane stosownymi uchwałami w każdym roku szkolnym 

  

Plan Nadzoru Pedagogicznego 

Plan Pracy Szkoły  

Program Wychowawczy Szkoły 

Szkolny Program Profilaktyki 

Plan Pracy Pedagoga Szkolnego 

Plan Pracy Logopedy 

Plan Pracy Świetlicy. 
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