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KONCEPCJA ROZWOJU 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47

Fundacji Primus



Perspektywa i 6 celów szkoły

6 programów szkoły

Program nauczania języka angielskiego

Szkoła Ucząca Się

Program TIK

Metody aktywizujące

Wychowanie fizyczne

Liderzy

Co dalej? REFORMA

Kierunki rozwoju



 Wysokie wyniki 

nauczania

 Wykwalifikowana  kadra

 Dobrze zorganizowana, 

życzliwa dzieciom 

świetlica

 Bezpieczny, 

nowoczesny budynek

NASZA PERSPEKTYWA

 Szkoła Ucząca Się SUS

 Programy własne szkoły     

w nauczaniu j. angielskiego, 

wychowania fizycznego,      

j. hiszpańskiego.

 Pilotaż programu 

dwujęzycznego 

(matematyka, historia, 

przyroda)

 1h CLIL w klasach 0-3

 Praca metodami aktywizującymi 

(metoda projektów)

 Akcent na zrównoważony tryb 

życia

 Szeroki udział uczniów               

w różnego typu konkursach 

 Technologie informacyjno-

komunikacyjne TIK

SZKOŁA PROGRAMY AKTYWNOŚCI



NASZE CELE

1. Wszechstronny rozwój uczniów, rozwijanie ich talentów 

i osobowości

2. Podnoszenie kompetencji społeczno-wychowawczych 

kadry pedagogicznej

3. Krzewienie idei humanistycznej: wychowanie do dialogu 

i umiejętności pracy zespołowej

4. Nauka tolerancji i umiejętności współistnienia mimo 

różnic

5. Budowanie organizacji stale uczącej się

6. Efektywna współpraca i dialog między trzema 

społecznościami szkolnymi: 

NAUCZYCIELE - RODZICE - UCZNIOWIE



Opracowaliśmy nowe WZO (wewnątrzszkolne zasady oceniania) ze średnią ważoną                                   

z przyporządkowaniem wag do kierunków rozwoju szkoły. 

Wprowadziliśmy (w trakcie realizacji) oceny kształtujące obok ocen sumujących.

PRZEZ OSTATNIE 2 LATA

NASZA SZKOŁA - Szkoła Ucząca Się – SUS

1. Aplikacja o przystąpienie do programu w 2015, zakwalifikowani wśród 50 wybranych szkół w Polsce.

2. Początek roku szkolnego 2016/2017 – szkolenia. 

3. W I półroczu praca nad wprowadzeniem celów lekcji w języku ucznia i kryteriów sukcesu, czyli NaCoBeZu.

4. Szkolenia Liderów OK poprzez platformę internetową.

5. Współpraca z trenerem CEO p. Agnieszką Karlak.

6. Szkolenie dotyczące informacji zwrotnej dla rodziców NSP nr 47 (luty 2017 r.).



Wdrożyliśmy dwa własne, autorskie programy nauczania          

dla pierwszego i drugiego etapu kształcenia.

Uruchomiliśmy zajęcia z native speakerem na wszystkich 

poziomach kształcenia                                                                

(od III klasy lekcje angielskiego w podziale na grupy).

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedurę kwalifikacji do grup 

językowych.

Wprowadziliśmy 1 godz. edukacji wczesnoszkolnej w języku 

angielskim – CLIL.

Opracowaliśmy pilotaż programu wprowadzającego elementy 

nauczania dwujęzycznego (w trakcie realizacji)                             

- w I półroczu 2016/2017 przeprowadzono 37 takich lekcji.

PROGRAM 

NAUCZANIA 

JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO
W PRIMUSIE

PRZEZ OSTATNIE DWA LATA:



CO TRZEBA ZROBIĆ 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

Audyt wdrożenia i funkcjonowania programów autorskich.

Zmodyfikować programy po audycie.

Opracować spójne programy dla klasy dwujęzycznej                   

(VII w roku 2017/2018).

Opracować  programy wprowadzające dwujęzyczność             

w pozostałych klasach w formie propedeutycznej.PROGRAM 

NAUCZANIA 

JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO
W PRIMUSIE



Opracowaliśmy programy dla nauczania w klasach II-V.

Zatrudniliśmy tech-teachera oraz administratora TIK.

Przeszkoliliśmy całą kadrę nauczycielską                          

w umiejętnościach korzystania z tabletów w procesie 

edukacyjnym.

Uporaliśmy się z problemami organizacyjnymi 

dotyczącymi sposobu przechowywania                              

i dysponowania iPadami.

Uzyskaliśmy certyfikat Microsoft „Szkoła w chmurze”.

Założyliśmy konta indywidualne dla uczniów.

Zorganizowaliśmy konferencję „Aktywna Edukacja                  

z Tabletem” dla nauczycieli innych szkół – nie tylko 

warszawskich.

PRZEZ OSTATNIE DWA LATA:
PROGRAM TIK

W PRIMUSIE



CO TRZEBA ZROBIĆ W NAJBLIŻSZYM 

CZASIE

1. Ukończyć pracę nad programami do klas VI.

2. Sporządzić program do klas I.

3. Aktualizować programy już istniejące.

4. Aktualizować aplikacje.

5. Wprowadzić zasady zakupu i korzystania             

z iPadów do umowy oświatowej.

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

1. Dofinansowanie programu celem jego rozwoju      

i wzbogacenia np. o usługę Classroom.

2. Pilotażowo, klasach VII wdrożyć na przedmiotach 

wiodących pracownię mobilną.

PROGRAM TIK
W PRIMUSIE



METODY AKTYWIZUJĄCE Metody aktywizujące na lekcjach to: praca w grupach, debaty, 

inscenizacja/drama, projekty, doświadczenia.

Metoda projektów to małe, realizowane podczas lekcji tzn. mini projekty       

i projekty całodniowe – Dzień Projektów (listopadowy Dzień Projektów, 

kolejny w maju 2017 r.).

TIK podczas realizacji projektów: książeczki elektroniczne (e-book), 

prezentacje w Keynote (słowniczki ortograficzne, przewodniki), mapy myśli    

w Simple Mind, opowiadania, broszury w Pages, itd.

Metody aktywizujące stały się elementem codziennej szkolnej praktyki.

METODY 

AKTYWIZUJĄCE 
W PRIMUSIE

ŁĄCZYMY 

TECHNOLOGIE                  

Z TRADYCYJNYMI 
METODAMI 



Nauczyciele wychowania fizycznego napisali własny 

program dla zajęć wychowania fizycznego w szkole.

Od IV klasy wprowadziliśmy 2 godz. do wyboru:              

gry zespołowe, tenis stołowy, tenis ziemny, nauka 

pływania i rozwijanie nabytych już umiejętności 

pływackich.

Zajęcia na lodowisku zimą, w trakcie zajęć lekcyjnych       

i sobotnie.

Pod koniec ubiegłego roku przeprowadziliśmy        

(wśród rodziców) ankietę na temat zajęć do wyboru, 

pytając o model  2+2 lub 3+1.                           

Większość wybrała model 2+2.

PRZEZ OSTATNIE 2 LATA:

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE



REFLEKSJE / WYZWANIA

Wychowanie fizyczne to jednak nie trening 

sportowy.

Brakuje oferty  dla „wyczynowców”, 

pytanie: „Czy chcemy ją mieć?”

Problem dzielenia jednej hali przez trzy 

podmioty, godziny późnego popołudnia           

i wieczorne zarezerwowane są dla           

klubu Lupus.

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE



Obecnie w NSP nr 47 

funkcjonują:

Przewodniczący/liderzy zespołów przedmiotowych.

Liderzy wdrażania programów autorskich (2).

Lider/koordynator ds. zajęć obowiązkowych               

i dodatkowych WF i innej aktywności ruchowej.

Liderzy oceniania kształtującego (2).

Tech-teacher + koordynator ds. Aktywnej Edukacji.

DELEGOWANIE 

KOMPETENCJI 
- LIDERZY



W szkole  funkcjonuje procedura szybkiego reagowania na trudności i niepowodzenia 

edukacyjne uczniów, organizowane są zajęcia wyrównawcze, prowadzimy nauczanie 

indywidualne w obrębie części godzin z niektórych przedmiotów, funkcjonuje pomoc w postaci 

logopedy i terapeuty pedagogicznego. Bywa także zatrudniany nauczyciel wspomagający, 

według wskazań poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Na podstawie opinii ww. poradni sporządzamy dostosowania dla poszczególnych uczniów                    

i zapoznajemy z nimi nauczycieli.

Realizujemy także indywidualne programy nauczania (wykraczające poza program 

nauczania w szkole podstawowej). Aktualnie takim programem objętych jest 3 uczniów, dwoje 

z matematyki i jeden z języków obcych.

ZDOLNOŚCI / TRUDNOŚCI / WYZWANIA



W KIERUNKU UCZNIA 

NIE TYLKO DYDAKTYKĄ 
CZŁOWIEK ŻYJE

• Skonsolidowaliśmy i podnieśliśmy rangę  gabinetu psychologiczno - pedagogicznego                                             

(w tym rozwinęliśmy i umocniliśmy współpracę nauczycieli i wychowawców). 

• Uwrażliwiliśmy nauczycieli i wychowawców na  sprawy społeczne, problemy rozwojowe, 

wychowawcze i emocjonalne uczniów.

• Przekonaliśmy rodziców do diagnozowania różnego typu dysfunkcji rozwojowych u swoich 

dzieci i do współpracy ze szkołą celem ich niwelowania.

PRZEZ OSTATNIE 2 LATA:



Metody, projekty, programy, systemy oceniania, 

delegowanie kompetencji, technologie              

w edukacji służą generalnemu celowi: 

kształtowania podmiotowości ucznia             

w procesie edukacji oraz jego 

samodzielności w zdobywaniu wiedzy.



I. ZMIANY STRUKTURALNE

Więcej oddziałów: o cztery w roku szkolnym 2017/18 i o osiem w 2018/2019

Dwóch wicedyrektorów

U NAS W SZKOLE

II. ZMIANY PROGRAMOWE

Rozwijamy propedeutykę dwujęzyczności w NSP nr 47

Sporządzamy programy i procedury przygotowujące do zaistnienia klasy dwujęzycznej 

(na poziomie klas VII w 2018/2019)

Przygotowanie do LO - rozwiązania organizacyjne i programowe celem rozpoczęcia przygotowania 

klas VII i VIII do  sprawdzianu ósmoklasisty i przystąpienia do egzaminów do LO 

(z uwzględnieniem profili dwujęzycznych, IB, matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych).

W II półroczu 2016/2017, wprowadzamy wspólną godzinę tygodniowo matematyki 

(w podziale na stopień zaawansowania z poszczególnych tematów).



Zdolni uczniowie

Świadomi/zaangażowani rodzice

NASZA BAZA

Doskonaląca się kadra

Baza programowo – metodyczna.

Metody pracy

Projekty

Tablety

Ocenianie kształtujące

Wprowadzenie do dwujęzyczności

TO, CO 

DOSTALIŚMY

TO, CO 

OSIĄGNĘLIŚMY

TO, CO 

WYPRACOWALIŚMY



INSPIRACJE CZERPIEMY Z

I. Podejście badawcze jako podstawa 

nauczania i uczenia się.

II. Integracja treści programowych oraz 

kształtowanie umiejętności.

III. Zapewnianie uczniom możliwości 

podejmowania znaczących dla nich 

inicjatyw i działań.

IBO

• PRIMARY YEARS PROGRAMME (3-12)

• MIDDLE YEARS PROGRAMME (11-16)

• DIPLOMA PROGRAMME (16-19)



Dociekliwy

Wszechstronny

Podejmujący wyzwania

Komunikujący się

Przestrzegający zasad

Otwarty

Myślący

Troskliwy

Refleksyjny

Harmonijnie rozwijający się

CHCEMY ŻEBY NASZ UCZEŃ BYŁ:

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE -

MIĘDZYPRZEDMIOTOWE

• Kim jesteśmy?

• Gdzie jesteśmy w czasie i przestrzeni?

• Jak wyrażamy siebie?

• Jak działa świat?

• Jak jesteśmy zorganizowani?

• Wspólna planeta.



I. PRACA NAD PROGRAMEM SZKOŁY 

szukania korelacji międzyprzedmiotowych

(w myśl idei PYP)

II. PROGRAM DWUJĘZYCZNOŚCI 

dla klas VII-VIII

III. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 

(w ramach planu zajęć) 

poziomowanie i różnicowanie

KIERUNKI ROZWOJU 

W ROKU

SZKOLNYM 2017/2018



RAMOWY PLAN NAUCZANIA DO KLASY 4

Lp. przedmiot
liczba godzin 

MEN

liczba godzin 

w NSP nr 47

1 Język polski 6 6

2 Język angielski 3 5

3 Drugi język obcy 0 3

4 Muzyka 1 1

5 Plastyka 1 1

6 Historia 1 2

7 Geografia 0 0

8 Przyroda 2 3

9 Chemia 0 0

10 Fizyka 0 0

11 Matematyka 4 6

12 Informatyka 1 1

13 WF 4 4

14 Zajęcia z wychowawcą 1 1

15 Technika 1 1

Razem 25 34



RAMOWY PLAN NAUCZANIA DO KLASY 7

Lp. przedmiot
liczba godzin 

MEN

liczba godzin 

w NSP nr 47

1 Język polski 4 5

2 Język angielski 3 5

3 Drugi jezyk 2 3

4 Muzyka 1 1

5 Plastyka 1 1

6 Historia 2 2

7 Geografia 2 2

8 Biologia 2 2

9 Chemia 2 2

10 Fizyka 2 2

11 Matematyka 4 5

12 Informatyka 1 1

13 WF 4 4

14 Zajęcia z wychowawcą 1 1

15 PDE 0 3

Razem 31 39



TYM WIĘKSZY SUKCES EDUKACJI 

IM BARDZIEJ SAMODZIELNY          

(W PROCESIE UCZENIA SIĘ)          

JEST NASZ UCZEŃ.



JĘZYK POLSKI 

Podstawa programowa dla klas 4-6 szkoły podstawowej

• Ilona Chodkiewicz



NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA – 2017/2018

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

Analiza i interpretacja tzw. tekstów kultury (literatura, malarstwo, rzeźba, film).

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

Gramatyka i poprawność stosowanego języka - części mowy (kl. IV), imiesłowy, słowotwórstwo (kl. VII), 

skróty, skrótowce, styl w języku (kl. VIII); ortografia; interpunkcja.

TWORZENIE WYPOWIEDZI

• Formy ustne i pisemne - recenzja, rozprawka (kl. VII), podanie, życiorys, CV, list motywacyjny (kl. VIII).

• Elementy retoryki - tworzenie tezy, hipotezy (kl. VII), wywód argumentacyjny, przemówienie (kl. VIII).

SAMOKSZTAŁCENIE

Świadome korzystanie z informacji (słowniki, encyklopedie, Internet, wirtualne spacery, projekty).



LEKTURY

Podział na teksty obowiązkowe i uzupełniające.

Ukierunkowanie na poznanie klasyki literatury polskiej i światowej.



1. Chronologia historyczna.

2. Analiza i interpretacja historyczna 

(wnioskowanie, wyjaśnianie, ocenianie).

3. Tworzenie narracji historycznej 

(plan, rozprawka, prezentacja).

HISTORIA 

CELE KSZTAŁCENIA 



CHRONOLOGIA HISTORYCZNA

1. Historia rodzinna i regionalna, symbole narodowe,                           

postaci historyczne (kl. IV).

2. Cywilizacje starożytne, początki państwa polskiego - do XVI wieku (kl. V).

3. Historia Polski do XVIII wieku, rewolucja we Francji,                      

powstanie Stanów Zjednoczonych (kl. VI).

4. Polska w wieku XIX - II wojny światowej (kl. VII).

5. II wojna światowa, komunizm, III Rzeczpospolita (kl. VIII).



PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

matematyka, przyroda, fizyka, chemia, biologia, geografia

• Małgorzata Sałata



PRZYRODA, GEOGRAFIA, 

BIOLOGIA, FIZYKA, CHEMIA

Podstawy programowe dostępne na stronie: 

men.gov.pl/projekt-podstawa-programowa



MATEMATYKA

DWA ETAPY NAUCZANIA

Klasy IV-VI > etap konkretny

Klasy VII-VIII > etap formalny

PODSTAWOWE CELE KSZTAŁCENIA

1. Sprawność rachunkowa

2. Umiejętność wnioskowania

3. Rozumienie i tworzenie tekstów matematycznych

4. Umiejętność krytycznego spojrzenia na wyniki



PODSTAWA PROGRAMOWA DO KLASY VII I VIII

utworzona na bazie podstawy programowej 

gimnazjum z wyłączeniem kilku działów, 

które zostały przeniesione 

do szkoły ponadgimnazjalnej.



JĘZYK ANGIELSKI

Jak chcemy przygotować do liceum?

• Marzena Leśniewska



KLASA 7

1. Obowiązkowe zajęcia: język polski, język angielski, matematyka

2. Język angielski 

nowy podział na grupy 

(dwie najwyższe przygotowanie do klas dwujęzycznych)

3. Kontynuacja pilotażu propedeutyki nauczania dwujęzycznego 

w klasach 4 – 7

PRZYGOTOWANIE DO EWENTUALNEGO 

EGZAMINU WSTĘPNEGO



METODY AKTYWIZUJĄCE

 Kontynuacja bloku „Przygotowanie do Egzaminu” 

(PDE)

 Nowy przedmiot fakultatywnie: historia i kultura 

krajów anglojęzycznych

 Powstanie klas dwujęzycznych (klasy 7)

2018/2019



Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I 

opracowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu 

maturalnego na poziomie podstawowym 

(poziom B1 Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego).

Program nauczania liceum dwujęzycznego stanowi kontynuację 

programu nauczania gimnazjum, jednak od kandydatów wymagane 

jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu 

sprawności wymienionych w podstawie programowej gimnazjum.



Podczas testu kompetencji sprawdzane 

będą następujące umiejętności:

CZĘŚĆ PISEMNA

Sprawność czytania: 

 rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, 

również przy pobieżnym czytaniu

 pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego

 rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,

 wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo 

niezrozumiałego tekstu

Sprawność pisania: 

 formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym

i leksykalnym, krótkiej wypowiedzi pisemnej

 prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji



CZĘŚĆ USTNA

Sprawność rozumienia ze słuchu: 

 rozumienie ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi

 rozumienie sensu prostych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru

 rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy 

których znaczenia uczeń może się domyślić z kontekstu

Sprawność mówienia: 

 formułowanie krótkich, płynnych i spójnych wypowiedzi na określone 

tematy z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania 

teraźniejszości, przeszłości i przyszłości

 wykorzystanie znajomości fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość 

wypowiedzi

 inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie prostej rozmowy

 wyrażanie własnych opinii oraz relacjonowanie wypowiedzi innych osób

 właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy



JĘZYK ANGIELSKI

autorski program nauczania a nowa podstawa programowa  

• Joanna Kaśnikowska

Jesteśmy gotowi!



CEFR Levels, źr. EuroLingual

Europejski Schemat Opisu Kształcenia Językowego



W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne warianty podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego:

ETAP EDUKACYJNY CEFR/ESOKJ

Drugi etap edukacyjny A2+/B1 

(w zakresie rozumienia wypowiedzi)

Drugi etap edukacyjny dla szkół 

lub oddziałów dwujęzycznych

A2+/B1

Trzeci etap edukacyjny -

kształcenie w zakresie podstawowym

B1/B2 

(w zakresie rozumienia wypowiedzi)

Trzeci etap edukacyjny -

kształcenie w zakresie rozszerzonym

B2+ C1 

(w zakresie rozumienia wypowiedzi)

Trzeci etap DJ C1 (C2)



W przypadku uczniów, którzy w latach szkolnych 

2018/2019 - 2020/2021 ukończą klasę VIII               

na podbudowie wymagań edukacyjnych określonych     

dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I-VI) w podstawie 

programowej z 2012 r., jako poziom docelowy 

należy przyjąć orientacyjnie poziom A2/A2+. 

Okresowo niższy poziom wymagań zostanie 

uwzględniony w egzaminie ósmoklasisty z języka 

obcego nowożytnego w latach 2019-2021. 

Od roku szkolnego 2021/2022 jako docelowy 

należy przyjąć poziom określony w tabeli,              

tj. A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi).



EGZAMINY KET i PET

 KET - pass A2, pass with merit A2+, pass with distinction B1 

Dla klas 5,6

 PET - pass B1, pass with merit B1+, pass with distinction B2

Dla klas 6,7

CO DALEJ?

 FCE - pass B2, pass „A’’- C1

 Przygotowanie do FCE - dla wybranych 2 grup kl. 7

 Egzamin ew. w klasie 8



KLASY 7 i 8 

W NASZEJ SZKOLE

 Nowy podział na 7 lub 8 grup -

uczniowie klas 7 a b c d

 Pierwsze 2 grupy - dodatkowa 

godzina języka angielskiego, 

umożliwiająca rozszerzenie

 Przygotowanie uczniów            

do egzaminów do liceów 

dwujęzycznych / klas IB
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