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KONCEPCJA PRACY 

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282  

w Szpitalu Dziecięcym 
im. prof. J. Bogdanowicza 

na lata szkolne 2017-2022 

 

 

Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.  

(G. Doman ) 

 

Podstawa prawna 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 

59).  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkół policealnych.   

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 r. poz. 1611).  

4. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 

1379). 

5. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.  



Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 w Warszawie 

 

2 

 

Spis treści 
1. Prezentacja szkoły ........................................................................................................... 3 

2. Struktura organizacyjna szkoły ....................................................................................... 5 

3. Ewaluacja poprzedniej koncepcji .................................................................................... 8 

4. Misja i Wizja Szkoły ....................................................................................................... 9 

5. Mocne i słabe strony pracy szkoły ................................................................................ 10 

6. Koncepcja pracy szkoły ................................................................................................ 12 

7. Kryteria sukcesu ............................................................................................................ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 w Warszawie 

 

3 

 

1. Prezentacja szkoły 
 

          Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 mieści się w Samodzielnym Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza przy ulicy Niekłańskiej 4/24 

oraz w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów 128 w Warszawie.  

Zajęcia szkolne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. 

Pracujemy w dwóch oddziałach przedszkolnych i dwóch zespołach edukacji 

wczesnoszkolnej. W roku szkolnym 2017/18 dzieci starsze uczą się: w trzech zespołach klas 

IV - VI, w jednym zespole klas VII i dwóch zespołach oddziałów gimnazjalnych, które  

w przyszłości zostaną przekształcone w zespoły klas łączonych IV – VIII.  

Nauczanie w naszej szkole zapobiega tworzeniu zaległości w nauce dziecka 

wynikających z jego sytuacji zdrowotnej. Program nauczania jest realizowany najczęściej 

poprzez indywidualną pracę nauczyciela z uczniem. 

Pacjenci w wieku 3-18 lat mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 

wychowawczych. Są one prowadzone na ośmiu oddziałach szpitalnych w ramach zespołów 

zajęć pozalekcyjnych (w tym jeden w Wojskowym Instytucie Medycznym). Pacjenci biorą 

udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, informatycznych. Są to zajęcia 

indywidualne lub grupowe. 

Nauczyciele naszej szkoły to wyspecjalizowana kadra pedagogiczna. Wszyscy mają 

przygotowanie z zakresu pedagogiki leczniczej (terapeutycznej). Oprócz tego większość 

nauczycieli ma uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów lub posiada 

dodatkowo kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, reedukacji i logopedii.  

Dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką szkolną oraz znajdującą się tam 

pracownią komputerową z dostępem do internetu. Dzieci korzystają z księgozbioru nie tylko 

w pomieszczeniu biblioteki. Nauczyciel – bibliotekarz odwiedza dzieci w oddziałach 

i  umożliwia im wypożyczanie książek. Jest to okazja, by dotrzeć do każdego dziecka i jego 

opiekunów, poznać preferencje czytelnicze, promować działania szkoły. 

Od 2005 r. wydajemy gazetkę szkolną „Tęczowa Planeta”. Od 2007 roku mamy 

własne logo i stronę internetową. Już 12 lat szkoła uczestniczy w warszawskim programie 

„Wspieranie Edukacji Ekologicznej”, a także w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta 

dzieciom”. Corocznie opracowujemy i realizujemy wnioski Warszawskich Inicjatyw 

Edukacyjnych. Podejmujemy też innowacje pedagogiczne. Jesteśmy otwarci na współpracę 

w ramach projektów, wolontariatu i praktyk studenckich. Na lata 2011-2013 otrzymaliśmy 
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certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe. 

W październiku 2012 r. wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy – „Szkoła z pomysłem na 

wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych”. W roku 2016 byliśmy 

nominowani do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej za projekt „Spotkania z kulturą 

w szpitalu”. W październiku 2016 r. otrzymaliśmy pozytywną ocenę podczas kuratoryjnej 

ewaluacji zewnętrznej dwóch wymagań: „Kształtowane są postawy i respektowane normy 

społeczne” oraz „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich 

indywidualną sytuację”. Systematycznie dokonujemy ewaluacji programu wychowawczego 

i profilaktyki, pozyskując uwagi i opinie nauczycieli oraz personelu medycznego. W styczniu 

2017 r. przeprowadzono ankietę wśród grona nauczycielskiego na temat oceny pracy 

dyrektora i kierunków dalszego rozwoju szkoły. Zebrane materiały pozwoliły dokonać 

analizy sytuacji, postawić diagnozę i wypracować nową koncepcję pracy. 
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2. Struktura organizacyjna szkoły 
 

ROK SZKOLNY 2017/2018 
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ROK SZKOLNY 2018/2019 
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ROK SZKOLNY 2019/2020 
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3. Ewaluacja poprzedniej koncepcji wg kryteriów sukcesu 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY  

 

1. Szkoła ma bogatą ofertę edukacyjną.  

2. W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów-pacjentów. 

3. Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno –

wychowawczej.  

4. Kadra pedagogiczna planuje swój rozwój.  

5. Nauczyciele podejmują różne formy doskonalenia. 

6. W szkole nauczyciele mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju zawodowego.  

7. Nauczyciele opracowują i wdrażają programy autorskie.  

8. Nauczyciele ze sobą współpracują.  

9. W szkole efektywnie funkcjonuje WDN.  

10. Szkoła promuje się na terenie szpitala i na stronie internetowej. 

11. Szkoła dokumentuje swoje osiągnięcia (Kronika Szkolna, Złota Księga Uczniów, 

tablice na korytarzach i oddziałach). 

12. Szkoła redaguje gazetkę szkolną udostępnianą w oddziałach i na stronie internetowej.  

13. Rodzice są zapoznawani ze specyfiką pracy w szkole. 

14. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły: angażują się w imprezy, biorą udział w lekcjach 

i zajęciach wychowawczych. 

15. Rodzice wyrażają pochlebne opinie na temat funkcjonowania szkoły. 

16. Szkoła jest dobrze postrzegana przez uczniów, rodziców i w środowisku medycznym. 

17. Szkole pomagają sponsorzy i wolontariusze.  

18. Szkoła utrzymuje współpracę z innymi szkołami szpitalnymi (wspólne rady 

szkoleniowe, zajęcia otwarte).               

19. Szkoła ma opracowany plan ewaluacji. 

20. Rada pedagogiczna analizuje wyniki wewnętrznej ewaluacji.  

 

Wniosek ogólny: 

1. Praca szkoły według poprzedniej koncepcji przyniosła sukces.  

2. W realizację zadań szkoły należy bardziej angażować rodziców. 
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4. Misja i Wizja Szkoły 
 

„Przez terapię i naukę do zdrowia” 

 

Szkoła Podstawowa nr 282 jest szkołą, której podstawowym celem jest wspomaganie 

rozwoju ucznia w trakcie pobytu w szpitalu. Nasza rola to umożliwienie dzieciom realizacji 

obowiązku szkolnego i ciągłości nauczania oraz wyrównywanie zaległości spowodowanych 

chorobą. Nauczyciele i wychowawcy zajęć pozalekcyjnych zapewniają dzieciom 

kompleksową i profesjonalną opiekę dydaktyczno-wychowawczą w trakcie leczenia.  

 

Przyświeca nam cel: Nauka ma bawić, a zabawa uczyć.   

 

 

Priorytety naszych działań: 

 

 Wspomaganie procesu leczenia oraz ułatwianie uczniom – pacjentom adaptacji do 

środowiska szpitalnego. 

 Organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym. 

 Wszechstronna pomoc wychodząca naprzeciw potrzebom chorego dziecka. 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie zaległości szkolnych we 

współpracy ze szkołami macierzystymi. 

 Promowanie i kształtowanie postaw związanych z bezpieczeństwem i zdrowym 

stylem życia.  

 Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego zdolności 

twórczych. 

WIZJA 

 

Uczeń naszej szkoły dobrze wspomina zajęcia edukacyjne i wychowawcze w szpitalu. 

Potrafi dostrzec swoje zdolności i uwierzyć w sukces. Przywiązuje dużą wagę do zdrowego 

stylu życia. Umie odnaleźć się we współczesnym świecie, wykorzystując zdobytą wiedzę  

i  umiejętności. Często pozostaje w kontakcie z nauczycielami i wychowawcami, może liczyć 

na ich wsparcie w dalszym procesie edukacyjnym i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. 
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 Szkoła zapewnia wysoką jakość kształcenia. 

 Kadrę szkoły tworzy zespół nastawionych innowacyjnie nauczycieli, którzy chętnie 

się dokształcają i doskonalą oraz ściśle ze sobą współpracują. 

 Szkoła jest przyjazna dla uczniów. Stwarza możliwość rozwoju zainteresowań  

i talentów ucznia na indywidualnie dostosowanym do niego poziomie. 

 Jest bezpieczna. Nie ma w niej przemocy i agresji. 

 Podejmowane są działania poszerzające ofertę edukacyjną. 

 Ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym. 

 Kierowanie przez osobę wyłonioną z grona pedagogicznego powoduje dbałość  

o najważniejsze cele szkoły, wspomaga kreatywność zespołu, powoduje wzmożone 

poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy w środowisku. 

 

5. Mocne i słabe strony pracy szkoły (zgodnie z zasadami metody 

analizy SWOT) 

MOCNE STRONY SZKOŁY 

1. Wspieranie procesu leczenia dzieci. 

2. Bogata oferta edukacyjna. 

3. Wspieranie rodziców w ich kompetencjach wychowawczych. 

4. Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej – ciągłe ich podnoszenie i doskonalenie, 

realizacja awansu zawodowego. 

5. Zaangażowanie, twórcza, kreatywna praca nauczycieli. 

6. Mała liczebność zespołu nauczycieli, umożliwiająca dobrą wymianę doświadczeń  

i ułatwiająca komunikację. 

7. Doskonała znajomość specyfiki pracy placówki przez kierownictwo zespołu. 

8. Możliwość indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

9. Wyrównywanie szans edukacyjnych, niwelowanie braków i zaległości w nauce. 

10. Podnoszenie własnej wartości ucznia, stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu przez 

każde dziecko. 

11. Możliwość kontaktu uczniów z szeroko rozumianą kulturą.  

12. Promocja szkoły w środowisku medycznym i na zewnątrz. 

13. Zadowoleni z pracy szkoły rodzice. 

14. Dzielenie się nauczycieli wiedzą i doświadczeniem (zajęcia otwarte, praktyki studenckie, 

współpraca z uczelniami). 
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SŁABE STRONY SZKOŁY 

1. Liczebność zespołów klasowych narzucona przez prawo oświatowe (zespoły łączone 

na kilku oddziałach jednocześnie). 

2. Ramowe plany nauczania niedostosowane do potrzeb uczniów. 

3. Konieczność dostosowania się do pracy szpitala.  

4. Brak możliwości długofalowego zaplanowania pracy z uczniem. 

5. Prawo oświatowe pomijające specyfikę szkół szpitalnych (SIO, organy szkoły – rada 

rodziców, samorząd uczniowski, narzędzia ewaluacji zewnętrznej itd.). 

6. Niedostateczny przepływ informacji na linii szpital - szkoła. 

7. Postępująca biurokracja. 

8. Remonty w szpitalu i tendencje do ograniczania powierzchni pracy z dzieckiem – 

brak świetlic i kącików zabaw. 

9. Brak możliwości swobodnego dysponowania pomieszczeniami, konieczność 

uzgadniania napraw i remontów, kasacji mebli i wyposażenia, terminów spotkań 

w sali konferencyjnej – pozyskiwanie akceptacji szpitala na nasze działania.  

 

SZANSE 

1. Dostrzeganie pozytywnej roli szkoły przez środowisko szpitalne. 

2. Potrzeba istnienia szkoły wyrażana przez personel szpitala, uczniów i rodziców. 

3. Możliwość realizacji wspólnych projektów szkoły i szpitala („Zaczytani”, Światowy 

Dzień Chorego, podejmowanie strategicznych gości szpitala). 

4. Udział w konkursach zewnętrznych. 

5. Organizacja wolontariatu różnego szczebla, opieka nad wolontariuszami 

zgłaszających się do szpitala. 

6. Współpraca z rodzicami, pozyskiwanie wśród nich wolontariuszy i darczyńców 

7. Pozyskiwanie partnerów do realizacji naszych działań. 

8. Promowanie szkoły poprzez absolwentów (spotkania, koncerty, wolontariat). 

9. Współpraca z OIT – nasz wolontariat pracowniczy – czytanie dzieciom w śpiączce. 

10. Rozbudowa szpitala ( powstawanie nowych oddziałów). 
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ZAGROŻENIA 

1. Zależność od kondycji służby zdrowia, podpisanych kontraktów z NFZ, zmian we 

władzach i strukturze szpitala. 

2. Brak porozumienia między resortem zdrowia i edukacji w odniesieniu do szkół 

szpitalnych. 

3. Trudności w dostosowywaniu się do wymogów prawa unijnego. 

4. Rodzice w trudnym stanie emocjonalnym. 

5. Zbyt częste zmiany w oświacie – reformy, zmiany prawa oświatowego. 

 

6. Koncepcja pracy szkoły 
 

       Koncepcja pracy szkoły jest dziełem całej społeczności szkolnej. Została stworzona przez 

Radę Pedagogiczną w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów i rodziców oraz personelu szpitala. 

 

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

Stan obecny - diagnoza Planowane działania 

 Dzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi 

uczniów mające na celu szybsze i lepsze ich 

poznanie oraz podjęcie oddziaływań 

adekwatnych w stosunku do danego dziecka. 

 Wspólne planowanie procesów edukacyjnych: 

plan pracy szkoły, plan pracy zespołu 

wychowawczego, miesięczne plany 

uroczystości. 

 Współtworzenie dokumentów szkoły  

(w zespołach zadaniowych): program 

wychowawczy i profilaktyki. 

 Uczenie się od siebie: lekcje otwarte, 

cotygodniowe spotkania WDN. 

 Wspólne pisanie i realizowanie projektów  

w ramach zewnętrznej oferty oraz WIE. 

 Wysokie kompetencje nauczycieli (wiedza  

i umiejętności pedagogiczno – psychologiczne). 

 Indywidualizacja nauczania. 

 Szeroka oferta zajęć. 

 Adekwatny dobór metod dydaktycznych. 

 Współpraca nauczycieli w ramach 

zespołów przedmiotowych. 

 Kontynuacja wspólnego 

realizowania projektów, zajęć 

otwartych, uroczystości  

i wniosków WIE. 

 Planowanie własnego rozwoju 

według potrzeb szkoły. 

 Uczestniczenie w szkoleniach  

i dzielenie się nabytą tam wiedzą 

oraz umiejętnościami w ramach 

WDN. 

 Planowanie i ewaluacja procesów 

edukacyjnych. 

 Edukacja w oparciu o współpracę  

z instytucjami kultury  

i fundacjami. 

 Wykorzystywanie w szerszym 

zakresie gier edukacyjnych 

i nowoczesnych technologii 



Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 w Warszawie 

 

13 

 

 Bogata baza dydaktyczna szkoły. informacyjnych. 

 Tworzenie i realizowanie 

programów autorskich. 

 Realizowanie programów 

rekomendowanych przez MEN. 

 Angażowanie rodziców w procesy 

edukacyjne. 

 

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

Stan obecny - diagnoza Planowane działania 

 Dokumenty szkolne zgodne  

z obowiązującą podstawą programową. 

 Zadania dydaktyczne i wychowawcze na 

wszystkich szczeblach edukacji 

planowane i realizowane według aktualnej 

podstawy programowej. 

 Modyfikacja dokumentów szkoły pod 

kątem nowej podstawy programowej. 

 Dostosowanie autorskich programów 

nauczania do nowej podstawy. 

 Zakup podręczników i przygotowanie 

kart pracy zgodnych z aktualną 

podstawą programową. 

 

3. Uczniowie są aktywni. 

Stan obecny - diagnoza Planowane działania 

 Udział uczniów w szkolnych  

i pozaszkolnych konkursach: 

plastycznych, literackich, 

informatycznych, językowych, 

matematycznych, ekologicznych. 

 Pisanie artykułów do gazetki szkolnej. 

 Tworzenie przedstawień lalkowych przez 

dzieci starsze dla młodszych. 

 Występy artystyczne uczniów podczas 

uroczystości szkolnych. 

 Udział w turniejach gier planszowych. 

 Wykonywanie upominków dla sponsorów 

i przyjaciół szkoły. 

 Prezentowanie swoich zainteresowań. 

 Inicjatywy byłych pacjentów: zbiórki 

zabawek i książek, występy artystyczne. 

 Dbanie o aktywność ucznia. Rozbudzanie 

jego zainteresowań i zdolności. 

 Aktywizowanie uczniów przez 

odpowiednio dobrane, atrakcyjne metody 

i środki dydaktyczne, organizowanie 

atrakcyjnych zajęć. 

 Wspieranie mocnych stron ucznia, 

promowanie jego osiągnięć. 

 Zachęcanie do działania na rzecz szkoły - 

szpitala, wzajemnej pomocy, budzenie 

empatii i umiejętności społecznych. 

 Zachęcanie do wykorzystywania czasu 

hospitalizacji dla własnego rozwoju.  
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 Uzależnienie aktywności ucznia od jego 

poziomu wysiłkowego i stopnia adaptacji 

do warunków szpitala. 

 Wspieranie przez nauczycieli nawet 

najmniejszych przejawów inicjatyw 

uczniów. 

 

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

Stan obecny - diagnoza Planowane działania 

 Realizacja założeń programu 

wychowawczego i profilaktyki podczas 

codziennych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych np. warsztaty „Prawa 

dziecka”, „Poznajemy zasady savoir – 

vivre” , „Światowy Dzień Życzliwości  

i Pozdrowień”, „Dzień Dobrych 

Uczynków”, „Wielcy Polacy”, „Majowe 

Święta”, „Święto Niepodległości”, 

„Symbole narodowe”, „Święto Europy”, 

„Święto Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, 

spotkania ze Strażą Miejską i Policją. 

 Stosowanie się całej społeczności szkolnej 

do ogólnie przyjętych i udostępnionych  

w każdym oddziale regulaminów: 

„Kodeks pacjenta – ucznia”, „Dekalog dla 

rodziców i wychowawców”, „Kodeks 

zachowania podczas spotkań w sali 

konferencyjnej”, „Europejska Karta Praw 

Dziecka w Szpitalu”. 

 Udział w programach, projektach  

i kampaniach społecznych dotyczących 

praw dziecka, wielokulturowości  

i tolerancji, kultury bycia, bezpieczeństwa 

i udzielania pierwszej pomocy, zdrowego 

stylu życia oraz wychowania 

patriotycznego np. spotkania  

z misjonarzami, warsztaty prowadzone 

przez studentów w ramach 

międzynarodowego projektu AIESEC 

„Heart of Art”, projekcje filmów  

Akademii Dokumentalnej „Against 

Gravity”, udział w programach: 

 Dostosowanie dokumentów szkolnych  

do zmian prawa oświatowego i nowej 

podstawy programowej. 

 Promowanie postawy życzliwości, 

tolerancji, zdrowego stylu życia, kultury 

bycia i patriotyzmu.  

 Kontynuowanie zajęć wychowawczych  

i dydaktycznych związanych  

z wychowaniem społeczno – moralnym, 

wzbogacanie ich o nowe treści i formy. 

 Uczestniczenie w dotychczasowych 

projektach, programach i kampaniach. 

Gromadzenie informacji dotyczącej 

zewnętrznej oferty edukacyjnej  

i zgłaszanie swojego udziału  

w wybranych inicjatywach. 
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„Przyjaciele Zippiego”, „Wiem, czuję, 

pomagam”, „Kartka ze szpitala”, 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, 

„Bezpieczny e-mail”, „Ratujemy  

i uczymy ratować”, „Szpital Puchatka”, 

„Stop dopalaczom”, „Trzymaj formę!”, 

„Warzywa, owoce i soki są na 5”, „Jem 

smacznie i zdrowo”, „Mamo, tato wolę 

wodę”, zajęcia dogoterapii, lekcje 

prowadzone przez pracowników Muzeum 

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

i Muzeum Żydów Polskich Polin oraz 

projekty w ramach WIE: „Promienny 

uśmiech” i „Ze skrzynką Kamishibai 

poznajemy kraje świata”. 

 

5. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

Stan obecny - diagnoza Planowane działania 

 Dostosowanie zajęć do poziomu 

wysiłkowego, indywidualnego rozwoju  

i etapu nauczania, uwzględnianie 

dokumentacji medycznej i opinii  

z poradni psychologiczno – 

pedagogicznych. 

 Uzależnienie charakteru zajęć od 

aktualnych potrzeb ucznia: 

wyrównywanie zaległości szkolnych, 

przygotowanie do egzaminów, 

kontynuowanie nauki według programu ze 

szkoły macierzystej, zajęcia rozwijające 

zainteresowania i zdolności oraz 

wspomagająco – wyrównawcze, 

reedukacyjne i terapeutyczne. 

 Ocenianie postępów edukacyjnych 

uczniów, wystawianie zaświadczeń do 

szkół macierzystych, kontakt  

z nauczycielami tych placówek. 

 Wyróżnianie pacjentów długo leżących 

„Kartą Super Ucznia – Pacjenta”. 

 Obejmowanie szczególną troską uczniów 

długo leżących, przewlekle chorych,  

z orzeczeniami o niepełnosprawności  

i potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Kontynuowanie projektów i zajęć 

rozwijających zainteresowania    

i zdolności: „Rehabilitacja przez szachy”, 

„Mam ochotę na Othello”, zajęcia  

w ramach kółka fotograficznego  

i plastycznego (realizacja programu 

„Tworzę z pasją”). 

 Rozwijanie aktywnego czytelnictwa: 

zachęcanie do korzystania z bogatego 

księgozbioru biblioteki szkolnej, udział  

w lekcjach bibliotecznych i spotkaniach 

autorskich. 
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6. Rodzice są partnerami szkoły. 

Stan obecny - diagnoza Planowane działania 

 Współpraca z rodzicami na co dzień, pomimo 

braku Rady Rodziców. 

 Włączanie rodziców w edukację uczniów, 

prowadzenie twórczej i partnerskiej 

komunikacji pomiędzy nauczycielami  

i rodzicami: codzienne rozmowy  

o postępach uczniów, udzielanie wskazówek 

dotyczących pomocy w nauce  

i planowania dalszego kształcenia ich dzieci. 

 Aktywne zaangażowanie rodziców  

w proces dydaktyczno – wychowawczy: 

uczestnictwo w lekcjach i zajęciach 

wychowawczych, pomoc w ich organizacji. 

Kontynuowanie nauki i zabawy z dzieckiem 

po zajęciach z wykorzystaniem materiałów 

dydaktycznych dostarczonych przez 

nauczyciela i według jego wskazówek. 

 Pomoc rodzicom w sytuacjach trudnych: 

porady związane z nauczaniem  

i wychowaniem, uzyskiwaniem pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz prawnej. 

Dostarczanie redagowanych przez nauczycieli 

poradników: „Dziecko z chorobą Perthesa”, 

„Nauczanie indywidualne”.     

 Organizowanie przez rodziców pomocy 

materialnej dla szkoły: pozyskiwanie 

materiałów do zajęć plastycznych, książek, 

zabawek, gier i puzzli. 

 Poszerzanie przez rodziców oferty edukacyjnej 

szkoły: zajęcia w ramach wolontariatu 

pracowniczego i fundacji, spotkania autorskie; 

dostarczanie informacji dotyczących 

bezpłatnych projektów możliwych do 

zrealizowania na terenie szpitala. 

 Wpisywanie zaangażowanych w pomoc szkole 

rodziców do „Złotej Księgi Rodzica”.  

 W szerszym zakresie pozyskiwanie 

opinii i uwag rodziców poprzez 

ankietowanie, ewaluację. 

 Dalsze włączanie do współpracy  

w czasie codziennych zajęć 

edukacyjnych i wychowawczych. 

 Zachęcanie rodziców do 

prowadzenia zajęć związanych  

z wykonywanym przez nich 

zawodem lub zainteresowaniami. 

 Wystawianie przedstawień 

lalkowych przez rodziców. 

 Włączenie rodziców do kampanii 

„Cała Polska czyta dzieciom”. 

 Pomoc rodziców w pozyskiwaniu 

partnerów i sponsorów dla szkoły. 
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7. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.  

Stan obecny - diagnoza Planowane działania 

 Współpraca z dyrekcją i rzecznikiem szpitala 

w organizowaniu akcji charytatywnych, 

spotkań ze sponsorami i władzami 

państwowymi: przygotowanie występów 

artystycznych dzieci, wykonywanie 

upominków i podziękowań, opieka nad 

uczniami podczas tych uroczystości. 

 Wzajemna pomoc szpitala i szkoły  

w codziennych sytuacjach: wspólne 

użytkowanie sali konferencyjnej, 

wyposażenie jej przez szkołę w tablicę 

interaktywną i nagłośnienie oraz pozyskane 

od sponsora krzesła. 

 Korzystanie przez szkołę z pomieszczeń 

szpitala (pokój nauczycielski, gabinet 

dyrektora szkoły, biblioteka, magazyn oraz 

świetlice i kąciki zabaw w oddziałach).  

 Możliwość uczestniczenia nauczycieli  

w posiedzeniach medycznych szpitala, 

prowadzenie bezpłatnych szkoleń przez 

lekarzy dla rady pedagogicznej.  

 Bezpłatne udostępnienie łącza internetowego 

przez szpital w pomieszczeniach szkoły.  

 Dostarczanie przez pracowników szpitala 

zabawek i książek do świetlic w oddziałach.  

 Korzystanie przez szpital z pomocy 

nauczycieli języków obcych w kontaktach  

z pacjentami obcojęzycznymi. 

 Udostępnienie biblioteki szkolnej dla 

pracowników szpitala. 

 Wspólna akcja zbierania elektrośmieci, 

dzięki której szkoła wzbogaci się o pomoce 

dydaktyczne. 

 Współdziałanie z Fundacją Dr Clown: 

pozyskiwanie przez fundację sponsorów 

organizujących zajęcia dla uczniów, 

przekazujących szkole wyposażenie świetlic, 

książki, sprzęt elektroniczny. 

 Udział wolontariuszy fundacji w imprezach 

organizowanych przez szkołę: bal 

 Dbanie o dobre relacje na płaszczyźnie 

szpital – szkoła, dalsza ścisła 

współpraca z dyrekcją i rzecznikiem. 

 Kontynuowanie współpracy  

z partnerami w ramach wspólnych 

projektów 

 Pozyskanie nowych partnerów do 

współpracy. 

 Dalsza współpraca z instytucjami 

kultury. 

 Powołanie stowarzyszenia 

wspomagającego pracę szkoły. 
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karnawałowy, warsztaty plastyczne. 

 Współpraca z instytucjami kultury: 

Filharmonia Narodowa (comiesięczne 

koncerty sponsorowane przez FN i Zajazd 

Napoleoński), Fundacja Krystyny Jandy „Na 

Rzecz Kultury” (upominki dla dzieci, 

spotkania z aktorami), muzea organizujące 

bezpłatne lekcje (Stacja Muzeum, Muzeum 

Etnograficzne, Muzeum Historii Żydów 

Polskich, Muzeum Józefa Piłsudskiego).  

 Współpraca z okolicznymi szkołami: 

przedstawienia, życzenia świąteczne 

i własnoręcznie wykonane upominki dla 

naszych uczniów; wolontariat młodzieży 

gimnazjalnej. 

 Wsparcie Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej „OPTA” dla szkoły w postaci 

konsultacji w przypadkach szczególnych 

oraz doskonalenia kompetencji 

wychowawczych. 

 Współpraca z innymi szkołami szpitalnymi: 

konkursy dla uczniów, wspólne szkolenia, 

zajęcia otwarte. 

 

8. Szkoła,  organizując procesy edukacyjne,  uwzględnia wnioski z analizy wyników 

egzaminu ósmoklasisty i innych badań zewnętrznych lub wewnętrznych. 

 

Stan obecny - diagnoza Planowane działania 

 Możliwość uczestniczenia w egzaminach 

w szpitalu bardzo rzadko wykorzystywana 

przez uczniów (decyzja pisania we 

własnej szkole w terminie dodatkowym).   

 Śledzenie sprawozdań OKE  

i uwzględnianie w pracy z uczniem 

wniosków z wyników egzaminów. 

 Coroczne realizowanie rekomendacji 

zespołu ewaluacji wewnętrznej.  

 Uwzględnienie wniosków 

podsumowujących ewaluację zewnętrzną 

w indywidualnej pracy nauczycieli  

z uczniami w ramach ich przedmiotów.   

 W trakcie nauczania koncentrowanie się 

na kompetencjach kluczowych ucznia, 

ćwiczenie umiejętności przydatnych  

w dalszym życiu. 

 Przeznaczanie zajęć dodatkowych na 

przygotowanie ucznia do sprawdzianu 

kończącego edukację w szkole 

podstawowej. 

 Powołanie zespołu nauczycieli 

dydaktyków i wypracowanie wspólnej 

koncepcji realizacji wniosków  

z ewaluacji zewnętrznej, dotyczącej 

indywidualizacji w pracy z uczniem  

i efektywniejszego oceniania. 

 



Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 w Warszawie 

 

19 

 

9. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi 

Stan obecny - diagnoza Planowane działania 

 Skuteczne promowanie szkoły: własne 

logo, dobrze funkcjonująca strona 

internetowa, gazetka szkolna, tablice  

z ogłoszeniami i pracami dzieci  

w oddziałach, korytarzach i sali 

konferencyjnej, wyróżniająca nauczycieli 

odzież ochronna. 

 Właściwe gospodarowanie budżetem 

szkoły: zakup pomocy i materiałów, 

wyposażenie pracowni komputerowej, 

wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego. 

 Otwartość na współpracę z fundacjami, 

szkołami wyższymi, wolontariatem; 

pozyskiwanie sponsorów. 

 Dbanie o kształcenie nauczycieli, 

zachęcanie do innowacji i udziału  

w projektach poprzez wsparcie w ich 

realizacji oraz nagrody dyrektora. 

 Umiejętność delegowania uprawnień – 

tworzenie zespołów zadaniowych, 

pisemne przydzielanie zakresu 

obowiązków, zachęcanie nauczycieli do 

samodzielności. 

 Przestrzeganie procedur dotyczących 

bezpieczeństwa i sposobów działania  

w sytuacjach trudnych i kryzysowych na 

podstawie wewnątrzszkolnych 

dokumentów: Regulamin Pracy, 

Regulamin Bezpieczeństwa, Polityka 

Ochrony Dzieci, Wewnętrzna Polityka 

Antymobingowa. 

 Zatrudnienie pracownika 

administracyjnego do obsługi nowego 

SIO.  

 Mobilizacja grona pedagogicznego wokół 

zadań, jakie stawia reforma oświaty 2017 

– przekształcenie zespołu w ośmioletnią 

szkołę podstawową, opracowanie 

nowych dokumentów.  
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7. Kryteria sukcesu 
 

1. Szkoła ma bogatą ofertę edukacyjną. 

2. Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno –

wychowawczej. 

3. Kadra pedagogiczna planuje swój rozwój. 

4. Nauczyciele podejmują różne formy doskonalenia. 

5. W szkole nauczyciele mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju 

zawodowego. 

6. Nauczyciele opracowują i wdrażają programy autorskie. 

7. Nauczyciele ściśle ze sobą współpracują. 

8. Szkoła promuje się na terenie szpitala i na stronie internetowej. 

9. Rodzice angażują się w imprezy organizowane w szkole. 

10. Szkoła utrzymuje współpracę z innymi szkołami szpitalnymi (konkursy, wspólne 

rady szkoleniowe, zajęcia otwarte).                   

11. Szkoła redaguje gazetkę szkolną udostępnianą w oddziałach i na stronie 

internetowej. 

12. Szkoła dokumentuje swoje osiągnięcia ( Złota Księga Uczniów, tablice na 

korytarzach i oddziałach). 

13. Szkoła ma opracowany plan ewaluacji wewnętrznej, osiąga pozytywne wyniki 

w ewaluacji zewnętrznej.  

14. Rada pedagogiczna analizuje wyniki wewnętrznej ewaluacji i wdraża 

rekomendacje. 

15. W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów-pacjentów. 

16. W szkole efektywnie funkcjonuje WDN. 

17. Szkoła jest dobrze postrzegana przez uczniów, rodziców i w środowisku 

medycznym. 

18. Rodzice są zapoznawani ze specyfiką pracy w szkole. 

19. Rodzice wyrażają pochlebne opinie na temat funkcjonowania szkoły 

20. Szkole pomagają partnerzy, sponsorzy i wolontariusze.  


