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I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

 

1. Dane ogólne szkoły 

 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy jest niewielką 

placówką, położoną przy ul. Wiejskiej 35, oddaloną od centrum miasta. Dzielnica, w 

której znajduje się szkoła nieustannie rozbudowuje się. Placówka liczy 7 oddziałów: 

oddział przedszkolny i po jednym oddziale klas  I –VI. W oddziale przedszkolnym są 

dzieci –  sześcio i  pięcioletnie.  W klasach I – VI  uczy się około stu uczniów. Do 

szkoły uczęszczają uczniowie, którzy dojeżdżają z pobliskich wsi: Nieciszowa, 

Smardzowa, Bystre. W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli,  4 pracowników 

administracyjno – obsługowych.  

2. Historia, tradycja szkoły i jej specyfika 

Budynek wybudowany został w 1916 roku.  Po wojnie budynek szkolny nie 

był uszkodzony. Historia szkoły przypada na lata 1945 – 1976   i 1981 – do czas,ów 

obecnych.   1 września 1945 – powstała tu Szkoła Podstawowa nr 6 w Łukanowie. W 

1947 roku zmieniono nazwę Łukanów na Lucień. W 1976 dzwonek w szkole nie 

zadzwonił, placówka kończy swoją działalność ze względu na niewielką liczbę 

uczniów, a dzieci przechodzą do Szkoły Podstawowej nr 7. W 1976 zarządcą obiektu 

zostaje Liga Obrony Kraju. Działalność LOK w obiekcie szkolnym trwa 8 lat, 

likwidacja rozpoczyna się w 1981 roku i kończy w roku 1984. 

1 września 1981 – ma miejsce ponowne otwarcie szkoły działającej jako filii Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Oleśnicy. Szkoła posiada klasę I, II, III i zerówkę. Od 1988 roku 

szkoła staje się samodzielną placówką – Szkołą Podstawową  nr 8.  W roku 1999 – 

Rada Miejska Oleśnicy nadała szkole akt założycielski przekształcający szkołę o 

strukturze klas I – IV w strukturę klas I – VI czyli pełną podstawówkę.                                     

Ważnym wydarzeniem w ostatnich latach funkcjonowania placówki było 

nadanie imienia i sztandaru szkole, które miało miejsce 10 grudnia 2008 roku. Szkoła 

od tego dnia nosi nazwę -  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich. 

Placówka ma już pełną obrzędowość, swoją tradycję i odrębny  charakter. Co roku, 

10 grudnia - w rocznicę śmierci fundatora Alfreda Nobla, szkoła obchodzi 

uroczyście rocznicę nadania imienia, podsumowuje projekt edukacyjny ,,Nobliści 

Polscy wzorem do naśladowania” dotyczący sylwetek noblistów polskich. Projekt ten 

realizowany jest w I semestrze w każdym roku szkolnym, a efektem końcowym jest 

uroczysta gala z prezentacją wyników,  z udziałem całej społeczności szkolnej, 

rodziców i zaproszonych gości. Projekt stwarza  uczniom  możliwość wnikliwego 

poznania jednego z wielkich Polaków. W roku szkolnym 2009/10 w I rocznicę 

nadania imienia szkole obchodziliśmy uroczyście rok Marii Skłodowskiej - Curie, w 

2010/11 – rok Henryka Sienkiewicza, w 2011/12 – rok  Władysława Reymonta, a  w 

2012/13 – rok Czesława Miłosza. Za rok szkoła obchodzić będzie piątą rocznicę, 

której patronem będzie Lech Wałęsa.  



Dzięki tym działaniom uczniowie czerpią pozytywne wzorce i wartości godne 

do naśladowania i zastosowania w życiu. Rozbudzany jest ich patriotyzm, 

promowane są ogólnoludzkie wartości takie jak: prawda, dobro, piękno i umiłowanie 

ojczyzny. Rozwija się samodzielność w aktywnym i twórczym zdobywaniu wiedzy, 

rozwijaniu samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności. 

Wzbogaca się  zainteresowania uczniów  nowymi dziedzinami nauki, techniki, 

literatury oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Ponadto uczniowie klas VI 

mają możliwość rywalizacji z rówieśnikami z miejskich szkół podstawowych. 

Działania te korzystnie wpływają na integrację środowiska lokalnego i kształtowanie 

pozytywnego wizerunku szkoły. 

3. Lokalizacja szkoły 

 Szkoła oddalona jest od centrum miasta, znajduje się na Osiedlu Lucień, 

położonego w spokojnej okolicy miasta, oddalonej od ruchu i zgiełku, co pozytywnie 

wpływa na życie mieszkańców osiedla.  Budynek szkoły znajduje się przy głównej 

drodze  ulicy Wiejskiej. Osiedle charakteryzuje  zabudowa jednorodzinna.                                                                                         

Ponadto w otoczeniu szkoły nie ma dużych zakładów pracy, czy fabryk. Znajdują się 

tylko niewielkie hurtownie, sklepiki i drobne punkty usługowe. Nie ma 

zanieczyszczenia powietrza, a ruch samochodowy koncentruje się wokół ulicy 

Wiejskiej, która w ostatnich latach została gruntownie zmodernizowana. Wzdłuż 

całej ulicy znajdują się obustronne chodniki i ścieżka rowerowa, co zapewnia 

uczniom bezpieczną drogę do szkoły.                                                                                

4. Kadra szkoły 

 Obecnie w szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli, 8 na pełnym etacie, 5 w 

niepełnym wymiarze godzin. Wszyscy mają wyższe wykształcenie. Niektórzy z 

nauczycieli posiadają ukończone studia podyplomowe z dwóch lub trzech 

przedmiotów, co pozwala na zatrudnienie ich na etatach łączonych. Kadra 

pedagogiczna chętnie realizuje wiele programów, projektów edukacyjnych i 

profilaktycznych, które uatrakcyjniają proces edukacyjny oraz stwarzają większe 

możliwości poznawcze dla uczniów. Ponadto zatrudnionych jest 4 pracowników 

administracyjno – obsługowych /sekretarz szkoły, woźna, sprzątaczka, konserwator/, 

dwoje z nich zatrudnionych jest na pełnych etatach i dwoje na ¾ etatu. 

5. Baza szkoły 

 Siedziba szkoły mieści się w budynku wybudowanym na początku XX wieku. 

Obiekt jest podpiwniczony z użytkowanymi pomieszczeniami w tej części – szatnią, 

świetlicą szkolną i toaletami. Posiada dwa piętra i poddasze.  Zawiera 7 pomieszczeń 

edukacyjnych, salę komputerową i salkę gimnastyczną.                                           

 Sala komputerowa wyposażona jest w 14 stanowisk komputerowych wraz z 

urządzeniem wielofunkcyjnym do drukowania, skanowania i ksero. Wyposażenie 

klasopracowni pozwala na realizowanie zajęć z wykorzystaniem IT, jednak nie 



zapewnia każdemu dziecku osobny dostęp do komputera.                                                                          

 W związku z realizacją przez miasto programu E-Oświata szkoła wzbogaciła 

się o nowoczesny sprzęt komputerowy w ilości: 9 laptopów i nowoczesną laserową 

kserokopiarkę. Ponadto zakupiono jeszcze 4 laptopy, wyposażając w nie wszystkich 

uczących nauczycieli, którzy od roku szkolnego 2011/12 wdrażali program E-

Oświata, stosują E-dziennik, elektroniczny kontakt z rodzicami i prowadzą pozostałą 

dokumentację w formie elektronicznej.                                                                           

 W szkole działa świetlica szkolna, która pełni opiekę  nad  uczniami po 

zajęciach lekcyjnych zgodnie z potrzebami rodziców.   W świetlicy uczniowie mogą 

skorzystać z posiłków obiadowych, przywożonych do jednostki w formie cateringu.                                             

 W placówce znajduje się biblioteka szkolna, która zlokalizowana jest w klasie 

szkolnej ze względu na brak osobnych pomieszczeń. Uczniowie korzystają z usług 

biblioteki w czasie wyznaczonych przerw lub po zajęciach lekcyjnych. 

Przy szkole znajduje się boisko betonowe do gry w kosza i siatkę, a także stół do ping 

- ponga. Od strony wschodniej szkoła sąsiadowała z sadem, w którym było 

urządzone boisko trawiaste do gry w piłkę nożną. Obecnie jest to plac budowy, 

przyszłej sali gimnastycznej. 

1  września  2012  roku  –  rozpoczęto prace budowlane związane z rozbudową 

szkoły oraz boiska sportowego typu Orlik. Plan rozbudowy przewiduje budowę sali 

gimnastycznej z węzłem sanitarnym, łącznika dwupoziomowego ze starym 

budynkiem, dobudowę dwóch sal lekcyjnych, kotłowni, kantorka dla nauczyciela w-

f, remont elewacji starego budynku. Ponadto zaplanowano dodatkowo budowę boiska 

zewnętrznego.  Zakończenie inwestycji planuje się na II połowę 2014, a jej rezultat 

wpłynie korzystnie na podniesienie standardu placówki, a także na jakość nauczania 

niektórych przedmiotów. 

6. Uczniowie 

 Społeczność szkolna ósemki jest niewielka. Liczba uczniów w ostatnich latach 

waha się od 110 do 135 uczniów, z niewielką tendencją wzrostową. Jest to na pewno 

efekt rozbudowy osiedla. W szkole żaden uczeń nie jest anonimowy, wszyscy są 

rozpoznawani  z imienia i nazwiska, traktowani są podmiotowo. W roku szkolnym 

2010/11 uczyło się w niej 110 uczniów w tym 88 uczniów klas I -VI, 22 (7 - 5latków, 

15 - 6latków) w oddziale przedszkolnym, w 2011/12  - 122 w tym 96 uczniów klas I -

VI, 26 (12 - 5latków, 14 - 6latków)  w oddziale przedszkolnym, a w 2012/13 – 135 w 

tym 108 uczniów klas I -VI, 27 (15 - 5latków, 12 - 6latków) w oddziale 

przedszkolnym .  

Rok szkolny Ilość uczniów razem 

 z oddziałem przedszkolnym 

Ilość uczniów bez  

 oddziału przedszkolnego 

Ilość dzieci w oddziale 

przedszkolnym 

2010/11 110 88 22 

2011/12 122 96 26 

2012/13 135 108 27 



 Uczniowie są chętni do pracy, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Uczą się 

samorządności i mają pomysły na zorganizowanie i przebieg różnych imprez i 

akademii szkolnych. Część uczniów zaangażowana jest w pracach Samorządu 

Szkolnego, szkoła ma też swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta. 

W każdym roku szkolnym uczniowie zdobywają wiele osiągnięć w konkursach 

szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych. Zdobyte dyplomy i puchary 

zdobią korytarze szkolne. Od roku szkolnego 2010/11 organizujemy coroczną Galę 

,,Najlepszy z najlepszych”, podczas której nagradzani i promowani są uczniowie, 

którzy uzyskali w konkursach międzyszkolnych i powiatowych wysokie lokaty w 

różnych dziedzinach. Za sukcesy w nauce, sporcie, w konkursach artystycznych 

zdobywają dyplomy i statuetki /złote, srebrne, brązowe/. Promowanie talentów 

odbywa się nie tylko podczas konkursów, także przy innych okazjach m. in. w czasie 

apeli, występów teatralnych, festynie rodzinnym, Dniu Talentów, akcji 

społecznościowych współorganizowanych często z inicjatywy uczniów. Wówczas 

każdy może zaistnieć i zaprezentować swoje umiejętności, które zdaniem ucznia są 

godne pokazania. 

Uczniowie najstarszej klasy osiągają sukcesy w nauce, w 2009/10 roku szkolnym, 

nasza klasa VI napisała najlepiej ze wszystkich oleśnickich szkół sprawdzian 

szóstoklasisty, uplasowała się w staninie bardzo wysoki, a nasza uczennica uzyskała 

max ilość punktów 40. W 2010/11 klasa VI napisała sprawdzian na poziomie 

średnim, a w  2011/12  na poziomie wyżej średnim.  

II. CELE SZKOŁY 

 

Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój  uczniów. 
 

1. W szczególności szkoła:  

 umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na 

wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej 

szkoły,  

 zapewnia uczniom bogaty program wychowawczy i stwarza środowisko 

wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań, 

 z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno – emocjonalny i fizyczny 

uczniów, między innymi poprzez:  

a/ organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej 

działalności turystyczno – krajoznawczej,  

b/ stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia,  

c/ przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w 

rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie, 

d/ zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej, 

e/ umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

językowej, 



 kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o 

społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, 

kulturze i środowisku naturalnym, 

 kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, 

kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i 

doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania 

kontaktów interpersonalnych, 

 upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec problemów ochrony środowiska, 

 umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie 

wybranych przedmiotów nauczania, 

 umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej 

historii i kultury, 

 zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym. 

III. MODEL ABSOLWENTA 
 

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy: 

 umie swobodnie poruszać się we współczesnym świecie, 

 jest odpowiedzialny, samodzielny, twórczy, 

 ma poczucie własnej godności i wartości, 

 rozumie innych, potrafi  współpracować z innymi, 

 ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający kontynuowanie nauki, 

 zna historię swojego miasta i szkoły, 

 zna sylwetki polskich noblistów i ich osiągnięcia, 

 kieruje się w życiu ogólnoludzkimi wartościami, 

 szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, 

 zna zasady zdrowego stylu życia, dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, jest 

przyjazny środowisku.  

 

IV. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 

1. Baza szkoły 

 Właściwa baza szkolna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować 

założone przez szkołę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Stan bazy na 

dzień dzisiejszy jest dobry, wymagało to wielu nakładów finansowych i pomocy ze 

strony organu prowadzącego szkołę, dzięki któremu przeprowadzono w placówce 

duże remonty. Między innymi w ostatnich latach - wymiana okien, wymiana pokrycia 

dachu szkoły, modernizacja kotłowni w tym zmiana systemu grzewczego, a także 

gruntowny remont pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego. W ramach programu 

Radosna Szkoła doposażono zerówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W 



ostatnich latach wykonano także modernizację instalacji centralnego ogrzewania. 

Baza szkoły stale jest unowocześniana i modernizowana  również w ramach środków 

budżetowych szkoły, polegających na drobnych remontach typu naprawy bieżące 

sprzętu, malowanie, wymiana wykładzin podłogowych, czy stałe doposażanie szkoły 

w pomoce dydaktyczne. Organ prowadzący szkołę rozpoczął w bieżącym roku 

szkolnym ważny etap rozbudowy placówki.  

Zakładane cele w zakresie  poprawy bazy szkoły na najbliższe dwa lata: 

                         

1. rozbudowa szkoły - wzbogacenie i unowocześnienie bazy szkolnej,                                                                                        

2. podniesie jakości kształcenia, 

3. zwiększenie atrakcyjności placówki. 

2. Organizacja i zarządzanie szkołą 

 W zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły wdrożone zostały zmiany 

związane z realizacją projektu E- Oświata, w które zaangażowani są wszyscy 

nauczyciele i sekretarz szkoły. Projekt polega na realizowaniu całości usług 

oświatowych w formie elektronicznej. Wykorzystanie informatyki w procesie 

edukacyjnym to nowe możliwości dla wszystkich uczestników tego procesu. 

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły na najbliższy 

rok: 

 

1. Projekt wpływa na poprawę  organizacji pracy oraz nauczania,  

2. Stwarza to nieograniczone możliwości poszerzania wiedzy, jak również 

dostarczania rodzicom bieżących informacji o postępach w nauce ich dzieci, 

3. Projekt umożliwia dyrektorowi szkoły na podejmowanie decyzji w oparciu o 

dane dostarczane przez system,  

4. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą w jednym miejscu, nie wychodząc z 

domu, znaleźć interesujące ich informacje oraz wymienić się posiadaną 

wiedzą, 

5. Pozwala na optymalne wykorzystanie pracowników zaangażowanych w proces 

zarządzania oświatą.  

6. Umożliwia wymianę wiedzy oraz komunikacji pomiędzy uczniami, rodzicami. 

7. Usprawnia  również proces planowania i kontroli budżetu oraz procesu obsługi 

bieżących spraw.                                                                 

3. Dydaktyka oraz poprawa wyników egzaminów zewnętrznych 

 

 Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat roli wykształcenia we 

współczesnym świecie powoduje wzrost wymagań oraz oczekiwań wobec 

współczesnej szkoły. Wymusza to nieustające doskonalenie swoich usług 

edukacyjnych. Najważniejszym dowodem jakości pracy szkoły jest sukces danego 



ucznia w konkretnej szkole, sukces osiągany na miarę jego indywidualnych 

możliwości. Aby go osiągnąć, należy ukierunkować działania szkoły, aby spełniała 

ona standardy edukacyjne na jak najwyższym poziomie.  

Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia w szkole: 

 

1) stałe dokonywanie analizy i oceny jakości edukacyjnej, wychowawczej, 

 opiekuńczej w celu planowania działań służących podniesieniu jakości 

 kształcenia, 

2) otaczanie szczególną opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę 

w zawodzie lub młodych stażem, 

3) ustawiczne i systematyczne diagnozowanie procesu nauczania pod kątem     

przyrostu wiedzy i umiejętności, 

4) propagowanie nowoczesnych metod nauczania, metod aktywizujących i 

technik komputerowych, 

5) doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i 

motywowania ucznia do nauki, 

6) dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się i praktycznego 

wykorzystywania wiedzy,  

7) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizację 

procesu nauczania,  

8) wspieranie uzdolnień uczniów, 

9) osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcanie do innowacji 

pedagogicznych i tworzenia projektów edukacyjnych, programów autorskich,  

10) uzyskiwanie coraz wyższych efektów kształcenia przez osiąganie ocen na 

miarę możliwości uczniów, udział w konkursach wynikających z 

zainteresowań uczniów, podnoszenie wyników sprawdzianu, 

   11) poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i   

 rodziców,  

12) stwarzanie coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy 

dydaktycznej.  

4. Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej             

 Kadra pedagogiczna w szkole w większości to nauczyciele doświadczeni z 

długoletnim stażem pedagogicznym.  

Zakładane cele w zakresie doskonalenia i rozwoju funkcji kadry pedagogicznej i 

niepedagogicznej szkoły: 

 

1) stwarzanie warunków, zachęcanie i motywowanie do ustawicznego kształcenia 

i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli pod  kątem potrzeb szkoły, 

2) ustawiczne kształcenie pod kątem rozwoju własnych  umiejętności 

zawodowych,   



3) podniesie kwalifikacji pracowników na stanowiskach  administracyjno –  

obsługowych. 

5. Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkoły 

 

 W programie wychowawczym szkoły zawarte są nie tylko treści podstawy 

programowej, ale także oczekiwania środowiska rodzinnego ucznia, w zakresie 

wartości i oddziaływań wychowawczych. Wychowujemy w oparciu o przyjęte 

wartości: patriotyzmu, wrażliwości na drugiego człowieka, samorządności, 

samodzielności, ale także przygotowujemy uczniów do życia w społeczeństwie 

wdrażając do poszanowania zasad i norm społecznych, promując zdrowy styl życia, 

czynny wypoczynek i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Oprócz 

tego szkoła diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i 

psychicznego uczniów. Staramy się zapewnić właściwą opiekę podczas lekcji, przerw 

i zajęć pozaszkolnych, a także udzielamy wsparcia uczniom i rodzicom w zakresie 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zapobiegamy niedostosowaniu 

społecznemu i przeciwdziałamy zjawiskom patologicznym poprzez współpracę z 

różnymi instytucjami takimi jak: Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.   

Uczniom z rodzin najuboższych staramy się pomóc w różny sposób poprzez m. in.: 

korzystanie z bezpłatnych obiadów w stołówce, drugie śniadanie, dofinansowanie do 

podręczników, wycieczek, paczki świąteczne itp. Wychowankowie nasi potrzebują 

miejsca przyjaznego, bezpiecznego i taką szkołę udało nam się utworzyć.  

Zakładane cele w zakresie realizacji celów wychowawczych szkoły oraz poprawy 

działań o charakterze opiekuńczym: 

 

1) poznawanie warunków domowych wychowanków i rozpoznawanie ich potrzeb 

rozwojowych,  

2) tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi 

uczniów,  

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

4) wzbogacanie działalności pozalekcyjnej, w tym ciekawej oferty spędzania 

wolnego czasu, 

5) organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników w 

miarę możliwości szkoły, 

6) kontynuację działań profilaktycznych i zdrowotnych w szkole zgodnie z 

potrzebami uczniów, 

7) podnoszenie kultury osobistej uczniów i dyscypliny w szkole, 

8) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów, 

6. Klimat szkoły 

 Placówka nasza jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci. Panuje w 

niej przyjazna atmosfera, dobre warunki dla rozwoju intelektualnego uczniów oraz do 



zdobywania przez nich nowych umiejętności. Uczniowie czują się  w niej dobrze, nie 

są narażeni na zagrożenia, które niesie ze sobą cywilizacja. Za całokształt działań na 

rzecz bezpieczeństwa w szkole i realizację programów profilaktycznych 

otrzymaliśmy w kolejnych latach 4 Certyfikaty ,,Szkoła bez przemocy”  oraz  2 

Certyfikaty ,,Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”.  Ponadto realizując programy 

prozdrowotne zostaliśmy włączeni do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.                                                       

Dobrą markę i wizerunek takiej  szkoły nadal chcielibyśmy utrzymać, a naszym 

celem jest nieustanne podniesienie jakości świadczonych usług. 

Zakładane cele w zakresie poprawy atmosfery panującej w szkole: 

 

1) utrzymywanie dobrych relacji między nauczycielami, między uczniami, 

między nauczycielami i uczniami, a także rodzicami, 

2) utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w szkole, 

3) zapobieganie wypadkom,  

4) reagowanie na najdrobniejsze problemy i rozwiązywanie ich, 

5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia. 

V. SPRZYMIERZEŃCY SZKOŁY 

 

 W procesie wychowania i nauczania niezwykle ważną rolę odgrywają rodzice 

ucznia. To oni mają decydujący wpływ na motywowanie swojego dziecka do nauki, a 

także są odpowiedzialni za wpojenie podstawowych norm zachowań. To jakie 

miejsce zajmują rodzice we współpracy ze szkołą często decyduje o indywidualnym 

sukcesie uczniów i o jakości pracy szkoły.  

Ważnym ogniwem pracy szkoły jest właściwa współpraca z rodzicami.  

Zakładane cele w zakresie poprawy relacji z rodzicami:                                             

 

1) stworzenie płaszczyzny współpracy polegającej na dialogu i budowaniu 

wzajemnego zaufania w relacji uczeń – rodzic – nauczyciel, 

2) wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, 

3) poszerzenie współpracy z rodzicami, 

4) wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

Współpraca z wieloma instytucjami wspomagającymi proces wychowania i 

nauczania jest bardzo ważnym elementem życia szkoły. Na co dzień współpracujemy 

m. in.: z Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Strażą 

Pożarną, Sanepidem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, Nadleśnictwem, Polskim Czerwonym Krzyżem. 

 Od grudnia 2009 roku działa  przy naszej placówce Stowarzyszenie pod nazwą 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w 

Oleśnicy „Ósemka”, którego głównym celem jest wspieranie działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. W skład członków 

Stowarzyszenia wchodzą nauczyciele i rodzice uczniów. 



 Dobra współpraca ze wszystkimi podmiotami związanymi ze szkołą oraz 

wspólna wizja celu, jaki przed sobą postawiliśmy może spełnić postawione 

zamierzenia i oczekiwania w kierowaniu placówką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


