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NA OKRES CZTERECH LAT ( 2015-2019 )
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY :

I.

1. Dane ogólne o szkole:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mstyczowie jest placówką 6 klasową. Posiada 6 sal
lekcyjnych, w tym jedną pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią. Teren podwórka
szkolnego jest ogrodzony. Na placu szkolnym znajduje się boisko sportowe, składające się z
boiska do siatkówki oraz boiska do piłki nożnej.
Historia, tradycje i baza szkoły:
Początki szkolnictwa w Mstyczowie w dokumentach kościelnych sięgają połowy XV
wieku. Z tamtego okresu znajduje się wzmianka o szkole umiejscowionej przy kościele
parafialnym. Z powodu trudności finansowych pod koniec XVIII wieku szkoła przestała
istnieć. Dopiero w latach dwudziestych XIX wieku miejscowy proboszcz wznowił działalność
Szkoły Podstawowej w Mstyczowie lecz na jej utrzymanie mieszkańcy okolicznych wsi
płacili specjalne składki .Do szkoły powszechnej, jak wówczas mówiono, uczęszczały dzieci
nie tylko z Mstyczowa ale i z okolicznych wiosek: Białowieży, Jeżowa, Podsadka,
Karczowic, Krzelowa, Marcinowic, Przełaju .
Na początku była to szkoła dwuklasowa, od roku 1935 została przemianowana na
trzyklasową, później sześcioklasową, następnie siedmioklasową, z biegiem czasu
ośmioklasową i po reformie znowu sześcioklasową- funkcjonującą do dzisiaj.
Szkoła siedmioklasowa od 1956 roku znajdowała się już w nowym, obecnym
budynku. 8. VI. 2002 roku szkole nadano imię św. Huberta. Cztery lata później- 23. IX. 2006
roku odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły, na którym widnieje patron św.
Hubert.
Placówka ta z dniem 31 sierpnia 2011 roku została zlikwidowana uchwałą Rady
Gminy Sędziszów. Jednak rodzice dzieci uczęszczających do szkoły nie pogodzili się z tą
sytuacją. Wystąpili z prośbą do Fundacji na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży
„Fundacji z Uśmiechem” z Kielc o prowadzenie placówki. Od dnia 1 września 2011 roku
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szkoła funkcjonuje już jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w
Mstyczowie.
Do szkoły uczęszczało :
w roku szk. 2015/16 – 49 uczniów
w roku szk. 2016/17 – ……uczniów
w roku szk. 2017/18 –…….uczniów
w roku szk. 2018/19 - ……..uczniów
W obecnym 2015/2016 uczęszcza do szkoły 49 uczniów, którzy rozwijają swoje
zainteresowania i zdolności.
Dzieci uczęszczające do naszej szkoły biorą udział w imprezach klasowych, szkolnych i
pozaszkolnych, w wycieczkach i wyjazdach.
Reprezentują szkołę w konkursach, turniejach wiedzy i w zawodach sportowych na terenie
szkoły, gminy, powiatu i województwa.
Szkoła w swojej tradycji jest związana z regionem świętokrzyskim. Uczniowie zdobywają
wiedzę o Ziemi Świętokrzyskiej 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 i powiatu.
2. Lokalizacja:
Szkoła znajduje się we wsi Mstyczów, która administracyjnie należy do gminy
Sędziszów. Do szkoły uczęszczają dzieci z Mstyczowa, Podsadka, Białowieży, Jeżowa,
Klimontówka, Przełaja Czepieckiego oraz wsi Przełaj.
Mieszkańcy tych miejscowości pracują w zakładach pracy na terenie gminy Sędziszów
(Sefako, prywatne zakłady pracy oraz w gospodarstwach rolnych)
3. Kadra szkoły :
W roku szk. 2015/2016 w szkole pracuje 11 nauczycieli. Kadra pedagogiczna posiada
wysokie kwalifikacje. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności
poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych ( konferencje Rady Pedagogicznej,
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wymiana doświadczeń) oraz w formach zewnętrznych ( studia podyplomowe, kursy
doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń online)
CELE SZKOŁY :

II.

1. cele ogólne – perspektywiczno- strategiczne:
a) promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku
b) rozwijać samodzielność uczniów
c) podnosić jakość nauczania i uczenia się.
2. cele etapowe i operacyjne :
a) wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym
i uczniem mającym trudności w nauce
b) dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować
do podjęcia nauki w gimnazjum
b) włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły.
III. MISJA SZKOŁY:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mstyczowie to miejsce :


poszanowania godności i praw każdego człowieka;



sprawiedliwego rozwiązywania problemów;



przygotowania uczniów- wychowanków do:



-

zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom
dorosłego życia;

-

świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;

-

dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie;

-

korzystania ze źródeł informacji;

-

wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;

-

poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;

-

uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców,
lecz dla życia.
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IV.MODEL ABSOLWENTA
NASZ ABSOLWENT:


interesuje się książką i czytaniem, czerpiąc z tego przyjemność i uniwersalne wartości,



wie, jaką rolę w życiu człowieka odgrywają autorytety,



jest komunikatywny i kreatywny,



odczuwa potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i dalszego kształcenia się,



rozwija swoje pasje, jest aktywny, twórczy w różnych dziedzinach życia,



jest odpowiedzialny, potrafi wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów,



potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,



posiada takt i kulturę osobistą,



zawsze używa form grzecznościowych. Umie zachować się w miejscach publicznych,



szanuje i pomaga osobom starszym i potrzebującym,



nie jest agresywny, nie stosuje przemocy, przeciwdziała niewłaściwym zachowaniom,



potrafi właściwie spędzać czas wolny,



kultywuje tradycje rodzinne, szkolne i narodowe,



dba o swoje zdrowie i otoczenie,

V.


NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE :

uczy poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną



uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych
doświadczeń i nawyków



uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy



troszczy się o harmonijny rozwój ucznia



wprowadza go w świat wiedzy



stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości



rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego



rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowoskutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.
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VI.

EWALUACJA KONCEPCJI :
1. wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły;
2. sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym;
3. wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
4. opinie rodziców;
5. ocena i modyfikacja koncepcji.

VII.

ZAŁĄCZNIKI :

1. plan pracy szkoły 2015/2016
2. plan pracy szkoły 2016/2017;
3. plan pracy szkoły 2017/2018;
4. plan pracy szkoły 2018/2019;
5. program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

