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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572  

z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  

z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 

 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 

 
 

 

„My, dorośli, na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. 

Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy 

krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć jutro.  

Jego imię brzmi dzisiaj.” 

(Gabriela Mistral) 
 

SZKOŁA PRZYJAZNA, NOWOCZESNA, SZANUJĄCA TRADYCJE, 

PROMUJĄCA BEZPIECZNY STYL ŻYCIA 

 

MISJA SZKOŁY 

 

 Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny 

rozwój osobowości i uzdolnień każdego ucznia, by przygotować go do życia  

w otaczającym, zmieniającym się świecie.  

  Kształcimy naszych uczniów według najlepszych programów nauczania  

i wzorców, korzystając z atrakcyjnych i skutecznych metod. Oferujemy 

atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą oni rozbudzać 

swoją ciekawość, zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im sukces 
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w dalszej edukacji. Kształtujemy w wychowankach pogląd, że kształcenie jest 

procesem trwającym przez całe życie. 

Troszczymy się o każdego ucznia. Promujemy bezpieczny i zdrowy styl życia. 

Rozwijamy uczniów społecznie, uczymy wrażliwości, pomagamy uwierzyć  

w siebie. Wychowujemy, mając na uwadze szacunek do drugiego człowieka, 

poszanowanie uniwersalnego systemu wartości i stylu życia, dbałość  

o tradycje i dziedzictwo kulturowe.  

Współdziałamy ze środowiskiem lokalnym na rzecz edukacji i wychowania 

dzieci i młodzieży. 

Podejmujemy działania, aby obiekty sportowe -  boiska, sala gimnastyczna, 

sala zabaw, sala integracji sensorycznej służyły nie tylko uczniom naszej 

szkoły, ale były również dostępne dla społeczności lokalnej.  

 

WIZJA SZKOŁY  

 

Chcę stworzyć szkołę z partnerską i bezpieczną atmosferą wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli, opartą na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku, 

wzajemnej współpracy oraz pomocy. Dołożę wszelkich starań, aby uczeń, 

rodzic i każdy pracownik czuł się w niej dobrze i bezpiecznie. 

Celem moim jest szkoła:  

 

1. skutecznie działająca dzięki sprawnemu zarządzaniu, dająca 

absolwentowi rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki 

na kolejnym etapie edukacyjnym, rozwijająca zainteresowania  

i wspierająca indywidualny rozwój każdego ucznia; szkoła, której uczniowie 

odnoszą znaczące sukcesy, są otwarci na wyzwania,  

a nauczyciele nieustannie rozwijają się zawodowo; 

 

2. przyjazna, z dobrą atmosferą, z integracją międzykulturową, 

dostosowująca metody pracy i wymagania do indywidualnych potrzeb 

każdego ucznia (w tym ucznia cudzoziemskiego), dająca wsparcie 

rodzicowi; to szkoła, w której rodzice darzą kadrę pedagogiczną 
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zaufaniem, a także pełnią wspierającą oraz współtworzącą rolę w jej 

działaniach dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jak również 

wspomagająca nauczycieli w ich rozwoju zawodowym; 

 

3. bezpieczna, bez agresji i przemocy, promująca zdrowy, higieniczny  

i aktywny tryb życia, konsekwentnie przestrzegająca w wychowaniu 

wypracowanych zasad;  

 

4. obywatelska, przekazująca wzorce osobowe, kształcąca postawy 

proekologiczne i kompetencje społeczne, ucząca patriotyzmu, tolerancji, 

podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej; to szkoła ciesząca 

się poprzez swoje działania uznaniem w środowisku; 

 

5. atrakcyjna, otwarta na zmiany, z nowoczesną bazą dydaktyczną,  

a jednocześnie kameralna, podejmująca działania kreatywne, mająca 

odpowiednie zaplecze i wygląd; to szkoła z interesującą ofertą edukacyjną 

i nauczycielami stosującymi różnorodne nowoczesne metody, formy 

nauczania, podejmującymi twórcze działania szkoły XXI wieku. 

 

Sylwetka naszego absolwenta  

 

Uczeń, który ukończy naszą szkołę jest aktywny, ciekawy świata, tolerancyjny, 

odpowiedzialny, prawdomówny, świadomy swoich praw  i obowiązków oraz 

praw innych ludzi. 

Nasz uczeń: 

1. jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji i dalszego rozwoju 

 

 respektuje normy społeczne;  

 współdziała z innymi ludźmi; współpracuje w grupie, działa zgodnie  

z obowiązującymi zasadami, ma poczucie współodpowiedzialności; 

 potrafi funkcjonować w nowym środowisku; 

 jest samodzielny, punktualny, pogodny, wytrwały w dążeniu do celu, 

ambitny, umie panować nad własnymi emocjami i pokonywać słabości, 
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 rozwiązuje różne problemy; myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie; 

sprawnie posługuje się językiem polskim, otwarcie wygłasza swoje 

zdanie;  

 czyta ze zrozumieniem, korzysta z różnych źródeł informacji, zdobywa, 

przetwarza i wykorzystuje wiedzę; przetwarza informacje i posługuje się 

programami komputerowymi; 

 korzysta z nowoczesnych technologii komunikacyjnych; 

 ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia; 

 potrafi zaplanować swoją dalszą drogę edukacyjną; 

 uczestniczy w zajęciach rozwijających jego zainteresowania, wiedzę  

i talenty; 

 chętnie się uczy i jest świadomy swoich możliwości; 

 zna prawa i obowiązki ucznia; 

 zachowuje się kulturalnie, zna zasady dobrego wychowania;  

 buduje przyjazne relacje z rówieśnikami, nazywa swoje emocje, jest 

wrażliwy na potrzeby innych; 

  uczestniczy w rożnych formach kultury, jest przygotowany do odbioru 

mass mediów;  

2. zna i szanuje tradycje lokalne i narodowe 

 

 zna historię własnego kraju, regionu, miasta, osiedla; ma poczucie 

przynależności grupowej, regionalnej i narodowej;  

 kultywuje święta państwowe; zachowuje się godnie;  

 ma świadomość przynależności narodowej; 

 czuje więź ze społecznością lokalną; 

3. szanuje siebie i innych 

 

 szanuje obce kultury, jest wobec nich tolerancyjny w ramach 

uniwersalnego systemu wartości; 

 jest tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec 

cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych; 
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 dba o swój wygląd, ubiera się schludnie i odpowiednio do czasu  

i miejsca; 

 buduje przyjazne relacje z rówieśnikami, umie nazywać swoje emocje, 

pokojowo rozwiązuje konflikty, jest wrażliwy na potrzeby innych; 

 zachowuje się kulturalnie, zna zasady dobrego wychowania; 

 dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, czuje się członkiem społeczności 

lokalnej; obywatelem Polski i Europy, jest ciekawy świata; 

 dba o zdrowie własne i innych, kształtuje właściwe nawyki żywieniowe  

i higieny; 

 wie, co sprzyja, a co szkodzi zdrowiu, umie właściwie zachować się  

w sytuacji zagrożenia, unika nałogów i konfliktów;  

 podejmuje działania proekologiczne; wie, że należy chronić przyrodę, 

jest wrażliwy na jej piękno i ją szanuje; 

 jest odpowiedzialny za siebie i innych; 

4. uczestniczy w akcjach na rzecz dobra innych ludzi, zwierząt, 

     przyrody 

 

 rozumie potrzeby innego człowieka, jest empatyczny; 

 uczestniczy w wolontariacie; w akcjach charytatywnych; 

 opiekuje się zwierzętami; 

5. umie zorganizować swój czas nauki i czas wolny 

 

 właściwie gospodaruje czasem; 

 jest aktywny fizycznie i artystycznie; 

 rozumie, że odpoczynek jest konieczny do efektywnej pracy; 

 wolny czas wykorzystuje na rozwijanie swoich pasji; 

 zdrowo, bezpiecznie i aktywnie spędza czas wolny. 
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Obszary rozwoju szkoły w latach 2017 – 2022  

 
 

Mając na uwadze osiągnięcia szkoły, chciałabym kontynuować realizowane 

dotychczas działania placówki, uzupełniając je o nowe propozycje, mające na 

celu podnoszenie jakości kształcenia i wychowania.  

W związku z powyższym zamierzam zwrócić szczególną uwagę na:  

 rzetelne przygotowywanie uczniów do nauki na kolejnym etapie 

edukacyjnym;  

 podnoszenie efektywności kształcenia; 

 dbanie o bezpieczeństwo uczniów; 

 realizowanie potrzeb i kształtowanie zainteresowań uczniów, rozwijanie 

pasji; 

 uczenie relacji interpersonalnych, zachowań społecznych i postaw  

(w tym patriotycznych); 

 unowocześnianie bazy dydaktycznej, dostosowywanie jej do potrzeb  

i możliwości uczniów; 

 dbanie o odpowiednie warunki pracy i nauki; 

 wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w wielu 

aspektach; 

 wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej i wspieranie rozwoju 

czytelnictwa; 

 uczenie zasad samorządności; 

 doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli i innych 

pracowników; 

 wzmacnianie zaangażowania rodziców w życie szkoły; 

 promowanie szkoły w środowisku lokalnym; 

 organizowanie współpracy szkoły z różnymi instytucjami w dziedzinie 

edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. 
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W mojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły planuję realizację zadań 

szkoły w obszarach: działalności dydaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej, 

funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym, zarządzania  

i organizacji pracy szkoły oraz promocji placówki. 

 

1. W zakresie kształcenia - w celu podniesienia jakości pracy szkoły 

        działania dydaktyczne realizować zamierzam poprzez:  

 

 rozwijanie aktywności poznawczej uczniów, twórczego myślenia, 

wdrażanie do poszukiwania, współdziałania; 

 rozwijanie i poszerzanie umiejętności oraz wiedzy uczniów, 

wykorzystując programy nauczania zgodne z obowiązującą podstawą 

programową, uwzględniające możliwości i potrzeby uczniów;  

 utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia; 

 monitorowanie realizacji podstawy programowej; 

 propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywnych 

i wykorzystujących techniki komputerowe oraz nauki pracy w zespołach;  

 dostosowywanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb i oczekiwań 

uczniów i nauczycieli, proponując m.in.: 

- realizację autorskiego projektu „Czytam, bo chcę”, w ramach 

którego uczniowie recenzują czytane książki, umieszczają swoje 

prace na stronie internetowej szkoły, odbywają się spotkania  

z autorami i znawcami literatury dla dzieci i młodzieży, konkursy, 

warsztaty, maraton czytania, czytanie dzieciom w czasie przerw  

i zajęć, 

- realizację szkolnych projektów „Dni przedmiotu”, "Dzień gier 

planszowych", "Turniej szachowy", w ramach, których doskonalone 

są np. umiejętności matematyczne, plastyczne, wokalne oraz 

kreatywne myślenie,  

- opracowywanie i realizacja oferty ciekawych zajęć 

pozalekcyjnych z uwzględnieniem sugestii uczniów i rodziców, 

prowadzenie kół zainteresowań, m. in.: teatralnego, wokalnego,  
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plastycznego, matematycznego, przyrodniczego, historycznego, 

szachowego, informatycznego; 

- założenie ogrodu kwiatowo-warzywnego w celu prowadzenia  

w nim prac hodowlanych przez uczniów klas I-VIII, dokonywania 

obserwacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce; 

- kontynuowanie „Dni Dysleksji”, „Dni Bezpiecznego Internetu”;  

- organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych (w tym 

"Warszawskie Spotkania z Ortografią");  

- wdrożenie procedur warszawskiego programu wspierania uczniów 

uzdolnionych "Wars i Sawa"; 

- realizację projektu „Zajęcia językowe i interkulturowe dla    

I etapu edukacyjnego” - połączenie zajęć z zakresu tzw. edukacji 

różnojęzycznej i wielokulturowej z metodą narracyjną nauczania 

języka angielskiego i niemieckiego; uwzględniającego m.in. 

doświadczenia wynikające z realizacji projektów Europejskiego 

Centrum Języków Nowożytnych w Grazu – Jaling i FREPA, Ośrodka 

Rozwoju Edukacji – „Teaching English to Young Learners”  

i „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III 

etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

defaworyzowanych”, a także prac Uniwersytetu Śląskiego  

w zakresie metody narracyjnej; 

- realizację nauki gry w szachy począwszy od klasy pierwszej  

                w ramach programu „Wars i Sawa grają w szachy”; 

- utworzenie klas dla dzieci o uzdolnieniach sportowych -  

                specjalizacja piłka nożna. 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz zajęć pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów;  

 motywowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych, indywidualizację procesu 

nauczania, zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i predyspozycje 

uczniów (organizowanie Dnia Talentów); 
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 doskonalenie i ewaluację wewnątrzszkolnego systemu oceniania w celu 

wspierania ucznia i motywowania go do nauki;  

 wprowadzenie oceniania kształtującego; 

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji, samokontroli, 

wykorzystywania wiedzy w praktyce;  

 zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia 

kwalifikacji pod kątem potrzeb uczniów i szkoły;  

 organizowanie i realizację procesów edukacyjnych w oparciu 

o współpracę nauczycieli, 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej wewnątrz oddziałów klasowych  

i międzyoddziałowo – praca ucznia zdolnego ze słabszym. 

  

2. W zakresie wychowania i opieki, a więc w obszarze mającym 

szczególne znaczenie w naszej placówce dla całej społeczności, planuję 

wprowadzenie bądź kontynuację niżej wymienionych zadań: 

 

 analizowanie podejmowanych działań mających na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenianie ich 

skuteczności i modyfikowanie w razie potrzeby;  

 monitorowanie realizacji programów wychowawczego i profilaktyki;  

 bieżące analizowanie i dostosowywanie procedur postępowania  

w różnych sytuacjach;  

 udział w szkolnych, lokalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach 

profilaktycznych ("Rowerowy maj", "Zachowaj trzeźwy umysł"); 

  uczenie empatii, tolerancji i szacunku dla odmienności  

i różnorodności: 

- kontynuowanie realizacji projektu we współpracy ze 

Stowarzyszeniem VOX HUMANA "Polski - szansa na integrację", 

"Wielokulturowa szkoła"; 

- udział w akcjach charytatywnych, m.in. fundacji „Szlachetna 

paczka”, „Zerwane więzi”, „Pola nadziei” oraz „Góra Grosza”;  
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- imprezy szkolne "Regiony Polski", "Dookoła świata"; 

 kontynuowanie działań mających na celu adaptację uczniów klas 

pierwszych;  

 rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w samorządzie 

uczniowskim klas I-VIII, 

- wspieranie inicjatyw uczniów przez nauczycieli oraz dyrekcję 

szkoły; 

- powrót do tradycji organizowania apeli samorządowych; 

  uczenie planowania czasu wolnego (projekt "Aktywna przerwa", 

organizowanie przerw z pokazami tanecznymi, słuchaniem muzyki, 

śpiewaniem, czytaniem, grami sportowymi, małymi formami teatralnymi, 

projekt "Dni z filmem");  

  kontynuowanie działań mających na celu promowanie aktywnego stylu 

życia i zdrowego odżywiania się m.in. poprzez: 

- udział w akcjach „Wiem, co jem”, „Owoce i warzywa w szkole”, 

„Szklanka mleka”, „Wybieram wodę”; 

- organizowanie Tygodnia Zdrowego Jedzenia, Dnia Pieczonego 

Ziemniaka oraz Dnia Sportu; 

- kontynuowanie organizacji Szkolnych Dni Profilaktyki; 

  stworzenie warunków sprzyjających reaktywacji drużyny zuchowej  

i harcerskiej;  

  zorganizowanie Dnia Doradztwa Zawodowego;  

  mobilizowanie nauczycieli do organizacji i udziału w akcjach „Lato  

w mieście”, „Zima w mieście”; 

  usprawnienie i udoskonalenie pracy świetlicy; prowadzenie kół 

zainteresowań w świetlicy szkolnej przez wychowawców świetlicy 

  rozwiązywanie problemów wychowawczych przez wychowawców                 

we współpracy z pedagogiem, dyrektorem i zespołami 

nauczycielskimi;  

  doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie udzielania pomocy 

uczniom sprawiającym problemy wychowawcze;  
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  wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci poprzez rozmowy 

indywidualne, pedagogizację rodziców w czasie zebrań i spotkań                   

z zaproszonymi specjalistami;  

  integrowanie społeczności szkolnej (m.in.: organizowanie koncertów 

patriotycznych, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, balu 

karnawałowego, wspólnego kolędowania, kiermaszy świątecznych, 

integracyjnych wyjazdów dla klas I-VIII);  

  organizowanie i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej  

i logopedycznej; 

  dostosowywanie pracy świetlicy do potrzeb środowiska w celu 

zapewnienia jak najlepszej opieki oraz uatrakcyjnienie oferty (zajęcia 

profilaktyczne, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, pomoc w nauce, 

imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe, wycieczki); 

  rozwijanie aktywności fizycznej (program rozwoju fizycznego 

uczniów, m. in. zajęcia z piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt, 

gimnastyki sportowej) i artystycznej (teatrzyki klasowe, szkolne koło 

teatralne, chór); 

  zapewnianie bezpieczeństwa uczniom;  

  realizacja programów dotyczących badań przesiewowych z zakresu 

wad słuchu, wzroku, wad postawy;  

  prowadzenie edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 

  prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat zasad zachowania 

zgodnych z Konwencją Praw Dziecka i innymi dokumentami 

państwowymi, międzynarodowymi, szkolnymi; 

  kształtowanie nawyków proekologicznych, działań w zakresie 

ochrony zdrowia ("Dni Ciszy", "Dzień Ziemi", działania koła "Młodych 

Ekologów", propagowanie treści ekologicznych w gazetce szkolnej). 

 

4. Według mnie ważnym obszarem funkcjonowania szkoły jest efektywne 

zarządzanie placówką i dobra organizacja jej pracy, co zamierzam 

realizować poprzez:  
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 przestrzeganie prawa oświatowego i wdrażanie zmian prawnych;  

 realizowanie koncepcji pracy szkoły - koncepcję zna cała społeczność 

szkolna i jest ona na bieżąco analizowana i modyfikowana;  

 właściwe organizowanie procesów edukacyjnych, ich monitorowanie, 

analizowanie i formułowanie na tej podstawie wniosków do dalszej 

pracy; 

 zwiększenie bezpieczeństwa przebywających w szkole (kontrola osób 

wchodzących na teren szkoły); 

 opracowywanie arkusza organizacyjnego zgodnie z przepisami  

i w uzgodnieniu z organem prowadzącym, po uwzględnieniu potrzeb 

uczniów;  

 organizowanie i wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli                  

i pracowników administracji oraz obsługi szkoły;  

 monitorowanie pracy zespołów samokształceniowych;  

 sprawowanie planowego nadzoru pedagogicznego, dokonywanie 

ewaluacji nadzoru oraz wykorzystywanie wniosków do rozwoju szkoły;  

 motywowanie nauczycieli do podejmowania działalności innowacyjnej, 

wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania, w tym technologii 

informacyjnej; do wymiany doświadczeń, przykładów dobrej praktyki, 

uczestnictwa w zewnętrznych lekcjach pokazowych, organizowania lekcji 

koleżeńskich; 

 prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli  

z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi badawczych; 

 doskonalenie przepływu informacji; 

 systematyczna współpraca dyrektora z radą rodziców i samorządem 

uczniowskim; 

 monitorowanie i zatwierdzanie form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów. 
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Zarządzanie placówką to także podejmowanie działań w zakresie 

udoskonalenia bazy szkoły. Są one nieodłącznie związane z realiami 

ekonomicznymi. To właśnie one wymagają zwiększenia przedsiębiorczości  

i inicjatywy w pozyskiwaniu środków nie tylko z budżetu, ale  

i spoza. Nie jest to łatwe, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę kondycję 

rodzimych przedsiębiorstw, traktowanych jako potencjalnych darczyńców. 

Moim zamierzeniem jest gromadzenie z różnych źródeł (podczas kiermaszy 

świątecznych, w ramach funduszy partycypacyjnych, unijnych, stawianie na 

naukę przedsiębiorczości dzieci np. aukcje prac uczniów) środków dla szkoły  

z przeznaczeniem na: 

 

 zabezpieczenie terenu przed niszczącymi działaniami nieformalnych 

środowiskowych grup młodzieżowych; 

 aranżację wnętrz tak, by przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów do 

działania, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny klimat; 

 zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym nagłośnienia, 

programów komputerowych i sprzętu sportowego; 

 wymianę posadzek w salach lekcyjnych;  

 funkcjonalne zagospodarowanie holu szkoły; 

 systematyczną wymianę księgozbioru w bibliotece szkolnej  

i wzbogacanie go o pozycje z nowej podstawy programowej; 

 remont szatni szkolnej; 

 remont zaplecza dla nauczycieli wychowania fizycznego; 

 upiększanie terenu wokół szkoły; remont parkingu i ogrodzenia; 

 dostosowanie wejść do szkoły dla osób niepełnosprawnych (w miarę 

potrzeb);  

 zabezpieczenie siatkami zbiegu schodów, 

 dołożenie wszelkich starań związanych z wybudowaniem hali sportowej. 

 

5. Społeczność szkolną tworzą także rodzice, którzy winni mieć realny wpływ 

na życie szkoły, w oparciu o respektowanie i przestrzeganie prawa 

oświatowego oraz zasady partnerstwa i wzajemnego szacunku. W ramach 

współpracy z rodzicami zamierzam: 
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 stwarzać rodzicom poczucie atmosfery rzeczywistego partnerstwa, 

możliwość wpływu na życie szkoły – współtworzenie szkolnego programu 

wychowawczego, organizacja życia szkoły, imprez kulturalnych itp.; 

współpraca przy działaniach modernizacyjnych na terenie szkoły; 

 stworzyć wspólnie z psychologiem i pedagogiem szkoły mechanizm 

uczestnictwa rodziców w diagnozowaniu uczniów; 

 wspierać rodziców niewydolnych wychowawczo;  

 wzmocnić kontakty indywidualne z rodzicami poszczególnych uczniów; 

 angażować rodziców do udziału w programach profilaktyki uzależnień  

i innych; 

 kontynuować organizację warsztatów dla rodziców; 

 organizować spotkania integrujące nauczycieli i rodziców, wzbogacające 

umiejętności w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów  

i negocjacji; 

 uczynić z Rady Rodziców realnego współgospodarza szkoły; 

 wykorzystać rodziców wykonujących ciekawe profesje do żywych lekcji 

w ramach doradztwa zawodowego; 

 podjąć się realizacji projektu „Spotkania międzypokoleniowe”, 

dotyczącego historii i tradycji; 

 wspólnie organizować imprezy, spotkania, akcje (np. cykl spotkań 

dotyczących pasji i zawodów); 

 umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji  

o interesujących artykułach, literaturze dla rodziców.  

 

 

6. Jestem przekonana, że współpraca ze środowiskiem  

i promowanie placówki w przemyślany sposób ma zdecydowany wpływ na 

jej rozwój. Umiejętność zaprezentowania się, pokazania swoich sukcesów, 

mocnych, ale i słabych stron, pokazuje naszą rzetelność i od tego zależy,  

ilu rodziców i uczniów nam zaufa. Placówka cieszy się dobrą opinią  

w środowisku, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnej cywilizacji. 
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Zależy mi na tym, by kontynuować realizację tego zadania przede wszystkim 

poprzez: 

 udoskonalanie wizerunku strony internetowej, tak by była 

podstawowym, sprawdzonym i rzetelnym źródłem informacji  

i kontaktów dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

 prezentowanie dorobku szkoły na stronie internetowej i na profilach 

społecznościowych oraz na korytarzach szkolnych (galeria talentów); 

 organizowanie spotkań z udziałem ciekawych, ważnych osobistości  

z życia publicznego; 

 organizowanie „Dni otwartych” dla rodziców, uczniów kandydatów do 

klas pierwszych; 

 kontynuowanie współpracy z lokalnymi mediami np. prezentowanie 

informacji i ciekawostek o szkole w "Informatorze Ochoty i Włoch", czy 

Ochockim młodzieżowym miesięczniku „Korniszon”;  

 kontynuowanie wydawania gazetki szkolnej „Tablica” w wersji 

papierowej i elektronicznej; 

 organizowanie imprez środowiskowych, integrujących środowisko,  

a jednocześnie stanowiących źródło pozyskiwania dodatkowego wsparcia 

dla szkoły;  

 udostępniane bazy szkolnej środowisku lokalnemu w ramach Miasteczka 

Ruchu Drogowego oraz „Otwartych boisk”; 

 zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i licznych akcjach 

charytatywnych; 

 organizowanie różnych przedsięwzięć we współpracy z przyjaciółmi 

szkoły, np.: sąsiednie szkoły podstawowe i przedszkola, dzielnicowe 

biblioteki publiczne, MDK „Ochota”, DOS „Chemik”, MOS nr 7,  

PPP nr 9, Parafia pw. Opatrzności Bożej, Komenda Policji, Straż Miejska, 

Dom Dziecka nr 9, Zamek Królewski, Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Stowarzyszenie Epsilon, Stowarzyszenie Wiosna - 

Akademia Przyszłości). 
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 Współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami i społecznościami oraz 

realizacja zadań w ramach tego obszaru będzie jednym  

z priorytetów w mojej pracy na stanowisku dyrektora. 

 

MONITOROWANIE I EWALUACJA KONCEPCJI 
 
 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 264 będzie na 

bieżąco analizowana i w razie potrzeby modyfikowana. Monitorowanie 

wdrażania koncepcji odbywać będzie się w ramach sprawnego nadzoru 

pedagogicznego, zgodnie z jego harmonogramem. Przed rozpoczęciem 

każdego roku szkolnego dyrektor wraz zespołem nauczycieli opracowujących 

plan pracy szkoły na kolejny rok szkolny dokona przeglądu zadań  

w podstawowych obszarach szkoły.  

Podstawę planowania pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym stanowić będą: 

 wnioski wynikające z analizy realizacji zadań we wszystkich obszarach;   

 wyniki ewaluacji wewnętrznej; 

 priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty. 

 

 Ewaluacja końcowa koncepcji pracy szkoły zostanie przeprowadzona 

przez zespół nauczycieli po 4 latach jej realizacji z wykorzystaniem różnych 

sposobów zbierania danych np. obserwacja, ankiety, analiza bieżącej 

dokumentacji szkolnej, dokumentacji ogólnie obowiązującej itp. Wnioski  

i rekomendacje będą podstawą do opracowania nowej koncepcji. 

 
ZAKOŃCZENIE 
 

Prezentowana przeze mnie koncepcja wyznacza zarys zamierzonych 

kierunków działań.  

Dyrektor szkoły może być skuteczny wtedy, gdy skupia się przede wszystkim 

na podnoszeniu jakości nauczania i uczenia się w swojej szkole. Przywództwo 

edukacyjne zakłada współpracę, pozwala rozpoznać atuty i kompetencje 
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pracowników i powierzać im rolę liderów oraz oznacza pełną odpowiedzialność 

przed organami prowadzącym i nadzorującym, szeroko pojętą społecznością, 

a także wsparcie z ich strony, zwłaszcza podczas wprowadzenia zmian.  

Praca na stanowisku dyrektora wiąże się przede wszystkim z pracą z ludźmi. 

Będę wspierać nauczycieli w ich działaniach na rzecz kształcenia nowego, 

wymagającego pokolenia. Pokolenia, które będzie wchodzić w dorosłość  

w latach 20. i 30. XXI w. Chciałabym, aby nasi uczniowie wchodzili „w mury” 

szkoły z zapałem i radością, aby byli wszechstronnie przygotowani do nauki na 

kolejnych etapach kształcenia, aby potrafili we współczesnym świecie czerpać 

z wiedzy i aby ta, przyczyniła się do indywidualnego sukcesu każdego z nich. 

Chciałabym mieć wpływ na sposób uczenia –  w tym na pracę zespołową 

nauczycieli, interdyscyplinarność, monitorowanie i wspieranie ich pracy, być 

dla uczniów i pracowników przewodnikiem, który zapewnia im efektywny 

proces uczenia się i rozwoju, a także reagując na zmieniający się kontekst 

zewnętrzny, być „pierwszym nauczycielem w szkole” i równocześnie pełnić 

także funkcję menadżera.  

Uważam, że ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji zadań szkoły są rodzice, 

których będę zachęcała do dalszej współpracy na rzecz uczniów  

i szkoły. Równie ważne i stabilizujące pracę szkoły jest według mnie zaufanie 

środowiska oraz władz oświatowych. Dlatego funkcjonowanie placówki musi 

ulegać nieustającemu doskonaleniu i realizować kierunki lokalnej  

i państwowej polityki oświaty. 

 Mimo dużej liczby obowiązków i koniecznego nakładu pracy, pragnę 

podjąć wyzwanie realizacji misji Szkoły Podstawowej nr 264. 

 


