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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie  

na lata 2016-2021 

 

 

  

 
 

 
                                                       Misja 
 
  „ Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, 
mądrzej i bezpieczniej”. 
                                                                                                      ( J. Korczak) 
 
 
 
W bezpiecznej i przyjaznej szkole uczymy się  krytycznie myśleć, 
rozumieć otaczający nas  świat i sprawnie się komunikować. 
 Z pomocą życzliwych dorosłych odkrywamy  własne  możliwości   
i rozwijamy talenty.  
Z każdym dniem stajemy się  zaangażowanymi, twórczymi, 
świadomymi własnej wartości  uczniami, aby w przyszłości  zostać 
takimi samymi obywatelami: aktywnymi, kreatywnymi, otwartymi 
na drugiego człowieka, odważnymi i gotowymi do współpracy  
z poczuciem odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.  
Znamy i szanujemy swoje korzenie i otrzymujemy skrzydła , aby 
realizować nowe cele. 
       
 
 
 
 
 

                                                             Wizja  
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                              SZKOŁA UCZĄCA DLA PRZYSZŁOŚCI 
 

                                                                 CZYLI 

                     SZKOŁA ZARZĄDZAJĄCA UMIEJĘTNOŚCIAMI: 
 

  psychologicznymi 

  społecznymi 

  Intelektualnymi 

  prakseologicznymi 

 

UCZNIÓW NAUCZYCIELI RODZICÓW 
                                              

„TRÓJKA” 

 Umożliwia osiągnięcie  sukcesu w różnych obszarach działalności 
szkolnej wszystkim jej podmiotom, 

 jest wspólnotą organizacyjną ciągle się doskonalącą i uczącą od siebie 
wzajemnie, 

 wyposaża uczniów w wiedzę i  integruje umiejętności pozwalające na 
kontynuację nauki  w przeświadczeniu o własnej wartości, bez obaw 
przed pojawiającymi się problemami, 

 zaspakaja ujawnione potrzeby wspólnoty, szczególnie w zakresie 
poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, wartości, sensu, twórczości i 
autonomii oraz autorytetów, 

 łączy tradycję z nowoczesnością , z szacunkiem odnosząc się wobec 
dorobku przeszłości i otwierając na przyszłość, 

 stwarza możliwości krytycznego obserwowania otaczającego świata i 
zachodzących w nim procesów oraz refleksyjnego formułowania 
stanowiska, 

 buduje w uczniach poczucie sprawstwa, odpowiedzialności za własną 
karierę i życie w społeczeństwie informacyjnym, 

  przygotowuje do pełnego, satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu: 
rodzinnym, społecznym, publicznym, kulturalnym i naukowym. 

 

 
 
 

1. Rozwojowe cele strategiczne 
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Cel     1:   Wzrost kompetencji komunikacyjnych i społecznych wszystkich 
                 uczestników oddziaływań szkolnych. 
 
Cel     2:   Podniesienie jakości  i atrakcyjności nauczania i uczenia się. 
 
Cel     3.   Animizacja wychowania  w oparciu o wartości patriotyczne i obywatelskie oraz   
                  budowanie etosu pracy nad sobą i własnym rozwojem. 
 
Cel     4:   Stworzenie w środowisku szkolnym klimatu sprzyjającego    
                  efektywniejszej współpracy wszystkich podmiotów w obszarach opieki i    
                  wychowania.  
              
Cel    5.  Zbudowanie nowoczesnego traktu żywieniowego  oraz modernizacja systemu 
              informatycznego wynikające z obowiązku zaspokojenia potrzeby    bezpieczeństwa. 
 
Cel.   6.   Przywrócenie rangi gimnastyki i ćwiczeń ogólnorozwojowych  w  
                kulturze fizycznej jako klucz do profilaktyki chorób cywilizacyjnych 
 

 

 

 

 

Koncepcja  funkcjonowania i rozwoju szkoły zakłada uspołecznienie procesu zarządzania, 
czyli dopuszcza wszystkie strony wspólnoty do współodpowiedzialności za jej kształt, ale 
nakłada równocześnie obowiązek działania zgodnie z przyjętymi standardami, 
zapewniającymi stabilność edukacji, bez względu na przemiany – także strukturalne -  
wywoływane z racji zmian politycznych, demograficznych czy ekonomicznych. 
 

 Zachodzi tym samym konieczność wyznaczenia paradygmatów postaw i działań  
poszczególnych jej podmiotów. W przypadku stworzonego wzorca  postępowania oraz 
podejmowania aktywności naukowej przez ucznia jest on tożsamy z pożądaną Sylwetką 
Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie i w powstał w części w oparciu o obecnie 
funkcjonujący Model Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w 
Działdowie. 
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2. Wzorce uczestników życia szkolnego 
 

Dyrektor: facylitator  i  strateg 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 odpowiedzialnie wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa 
oświatowego, finansowego, administracyjnego, Statutu Szkoły i przepisów bhp, 

 uznaje dobro uczęszczających do szkoły dzieci i ich rodziców za priorytetowe, 

 stwarza warunki efektywnego nauczania i wszechstronnego rozwoju ucznia w duchu 
wychowania dla przyszłości z poszanowaniem dziedzictwa narodowego, 

 wykorzystuje różnorodne strategie zarządzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
stabilności wszystkim podmiotom szkoły, 

 obiektywnie i rzetelnie ocenia pracowników,  

  motywuje nauczycieli do sumiennej pracy na rzecz rozwoju uczniów, samoedukacji i 
podnoszenia w ten sposób jakości pracy szkoły, 

 deleguje uprawnienia w imię zwiększenia aktywności pracowników, 

 animuje pracę rady pedagogicznej, 

 zachęca do podejmowania nowych wyzwań w zgodzie z przyjętymi kierunkami 
działań szkoły oraz opartymi na wartościach, 

 planuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną w celu diagnozy poziomu kultury 
organizacyjnej szkoły, określenia obszarów wrażliwych czy efektywności 
podejmowanych zadań lub stopnia realizacji przyjętych celów, 

 dba o zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa. 
 

 

Nauczyciel: przewodnik i  moderator 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów o różnych stylach uczenia się,  

  indywidualizuje pracę i stosuje zasady nauczania  kształtującego 

 buduje ciekawość poznawczą uczniów, 

 inspiruje do poszukiwania sposobów twórczego rozwiązywania problemów, 

  jest specjalistycznie, przedmiotowo wykwalifikowany,  

 systematycznie się doskonali, korzysta z najlepszych wzorców,  

 wykorzystuje w swej pracy nowoczesne techniki informatyczne, 

 chętnie i z zaangażowaniem pracuje z uczniami ,wykorzystując pasje i 
zainteresowania dzieci, zachęca do czytania oraz poznawania europejskiego dorobku 
kulturowego, 

 animuje sytuacje dydaktyczne z radością i otwartością na potrzeby dzieci,  

 stwarza sytuacje do  podwyższania samooceny uczniów, do umożliwiania każdemu 
dziecku osiągnięcie sukcesu, 

 czerpie zawodową satysfakcję z bycia przewodnikiem i autorytetem,  

 bez przemocy komunikuje się z uczniami - językowo i pozawerbalnie, 

 samodzielnie i skutecznie rozwiązuje szkolne problemy za pomocą perswazji, 
mediacji i negocjacji, 

 efektywnie współpracuje  z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

 przestrzega wszelkich procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci pozostających 
pod opieką szkoły. 



 5 

 

Uczeń: badacz i  kreator 
= 

Sylwetka absolwenta  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Ma świadomość, że znajduje w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju 
osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 
estetycznym, moralnym, duchowym, 

 rozwija w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 
dobra i piękna w świecie; jest wytrwały, pracowity i uczciwy w realizacji 
postawionych celów, 

 jest uważnym obserwatorem świata przyrody i kultury, zna podstawowe procesy 
zachodzące w otaczającej go rzeczywistości, 

 odkrywa własne zainteresowania i rozwija talenty, 

 twórczo rozwiązuje problemy, 

 rozpoznaje ogólnospołeczne wartości moralne i estetyczne,  dokonuje ich 
hierarchizacji i  wyborów ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w życiu, 

 refleksyjnie przetwarza dane, 

 umie współdziałać w zespole  i współtworzyć  wspólnotę, 

  ma poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz szanuje  
tradycje i kulturę regionalną, 

 godzi umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, 
odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z 
wolnością innych, jest tolerancyjny , kieruje się empatią, 

 dąży na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych, 

  uczy się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowuje się do życia w rodzinie, 
       w społeczności lokalnej i w państwie, 

 skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach, prezentuje własny punkt 
widzenia, używając poprawnego  języka ojczystego i obcego- w prostych sytuacjach 
życiowych , 

 sprawnie i rozważnie posługuje się technologią informacyjną, 

 planuje, organizuje i przejmuje odpowiedzialność za uczenie się, 

 traktuje zdobyte wiadomości i umiejętności w sposób integralny, prowadzący do 
rozumienia świata, ludzi i siebie, 

 kształtuje w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 
poglądów, 

 dba o bezpieczeństwo własne i innych swoim zachowaniem promuje postawy 
ekologiczne i prozdrowotne, czuje się odpowiedzialny za zdrowie, życie własne i 
innych oraz za stan środowiska naturalnego. 
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Rodzic ( inny bliski dorosły, np. dziadkowie):  wspierający autorytet 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Ma zaufanie do  profesjonalizmu nauczycieli i dąży do współpracy na rzecz 

nadrzędnego celu - przygotowania dziecka do życia, 

 akceptuje  działania nauczycieli zmierzające do zapewnienia dzieciom najlepszego 
poziomu nauki i opieki, 

  otwarcie komunikuje swoje oczekiwania, formułując je zgodnie z ogólnospołecznymi 
normami, 

 stara się aktywnie uczestniczyć w działaniach społeczności szkoły, 

 jest zaangażowany i zmotywowany do wspierania szkoły w działalności  
wychowawczej 

 zna swoje prawa i wypełnia obowiązki zawarte w Europejskiej Karcie Praw i 
Obowiązków Rodzica, 

 wspiera swoje dziecko, zachęcając je do nauki oraz czytania  

 uczy je zachowań asertywnych, 

 stwarza dziecku możliwość samorealizacji,  

 uświadamia dziecku rolę nauki w codziennym życiu i na kolejnych etapach edukacji, 

 dostarcza dzieciom właściwych wzorców humanitarnych ,kulturowych, 
obywatelskich, moralnych. 

 

 

Pracownik  niepedagogiczny:  życzliwy opiekun 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Wykonuje sumiennie swoje obowiązki, 

 ma świadomość pracy w szczególnym miejscu i wynikającej z tego konieczności 
przestrzegania najwyższych norm etycznych, 

 identyfikuje się ze szkołą i czerpie zadowolenie ze swej pracy, 

 wykorzystuje w swej pracy zasady komunikacji społecznej w kontaktach z dziećmi, 
rodzicami i  pracownikami szkoły oraz gośćmi. 
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3. Główne obszary i kierunki rozwoju szkoły 

 

                   Kluczowymi obszarami ze względu na rozwój szkoły ustalono: 

    

  Dydaktykę 

 Wychowanie i opiekę oraz bezpieczeństwo 

 Współpracę ze środowiskiem i wizerunek szkoły 

 Organizację i zarządzanie 

 

4. Działania umożliwiające realizację celów 

 

                                                 Obszar dydaktyczny 
 

1. Kontynuacja działań mających na celu podniesienie efektów kształcenia z 
wykorzystaniem istniejącego systemu monitorowania osiągnięć ucznia (zewnątrz- i 
wewnątrzszkolny system pomiaru dydaktycznego). 

 

 Systematyczne badanie efektów kształcenia poprzez ewaluację wybranych obszarów 
 Przeprowadzanie szczegółowych analiz wyników wewnętrznego pomiaru ewaluacyjnego 

pracy szkoły 

 Analizowanie i zaspakajanie potrzeb oraz oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli – w 
tym diagnoza potencjału, stylów percepcji i poziomu kompetencji kluczowych  

 Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem klas: I, III, 
VI 

 Stworzenie indywidualnej bazy aktywności edukacyjnej ucznia 
 Powołanie zespołu mierzenia jakości pracy szkoły koordynującego zadania innych  

zespołów  nauczycielskich ( liderzy ) 
 

2. Zwiększenie udziału oceniania kształtującego w procesie uczenia się 
 Inspirowanie nauczycieli do powoływania Klubów Młodych Odkrywców 
 Zintensyfikowanie pracy metodą projektu 
 Wdrożenie działań zmierzających do zdobywania certyfikatów ( np. Szkół 

Promujących Ruch Naukowy 
 Tutoring rówieśniczy  
 Planowanie samorozwoju ucznia w oparciu o Przedmiotowe Karty Samooceny 

 
3. Wspomaganie rozwoju ucznia dzięki modyfikacji organizacji dodatkowych zajęć  

obowiązkowych i pozalekcyjnych. 
 

 Organizowanie zajęć wspierających, opartych  o gry logiczne i planszowe, prace 
metodą projektu, zabawy filozoficzne, ćwiczenia artystyczne, oraz usprawniające 
umiejętności manualne uczniów, dostosowane do ich preferencji, potencjału i 
możliwości 
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  Pobudzenie kreatywności oraz motywowanie w oparciu o naturalną radość i 
satysfakcję z procesu samodzielnego (ukierunkowanego przez nauczyciela) procesu 
zdobywania wiedzy i umiejętności – „Otwieranie głów” 

 
4. Podniesienie atrakcyjności uczenia się dzięki upowszechnieniu nowoczesnych, 

multimedialnych programów edukacyjnych (np. squla) oraz  wyjście z procesem 
nauczania poza szkołę  

 

 Wykorzystywanie zestawów komputerowych  tablic multimedialnych oraz 
programów , materiałów, platform e-lerningowych w codziennej pracy podczas zajęć 
szkolnych 

 Wskazywanie  właściwych, dostosowanych do  poziomu edukacyjnego programów 
służących samoedukacji ucznia oraz prowadzenie współpracy z rodzicami w tym 
zakresie 

 Organizowanie lekcji plenerowych , wycieczek , zajęć edukacyjnych proponowanych 
przez instytucje współpracujące ze szkołą 

 Motywowanie do uczestnictwa w procesie samoedukacji ( Uniwersytet Dziecięcy) 
 
     5. Stworzenie warunków umożliwiających każdemu uczniowi osiągnięcie 
         sukcesu 

 Doskonalenie systemu zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 

 Dostosowanie treści programowych do potrzeb uczniów i środowiska ,opracowanie 
przez nauczycieli treści programowych dostosowanych do potrzeb uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 Rozpoznanie potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych 

 Prowadzenie kół zainteresowań zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów oraz 
zapewnienie uczniom pomocy w przygotowaniu do konkursów, zawodów 
sportowych 

 Nagradzanie wkładu pracy i  zaangażowania  uczniów w rozwijanie własnych 
uzdolnień ( wyróżnienia podczas apeli, nagradzanie w trakcie roku szkolnego)  

 Promowanie osiągnięć uczniów w środowisku  
 
Kryteria sukcesu 
 
Wypełnianie wymagań: 
1.Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 
2.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 
4. Uczniowie są aktywni 
6.Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych 
sytuacji 
7.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 
11. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy (…) 
badań zewnętrznych i wewnętrznych.   
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 Obszar opiekuńczo – wychowawczy i bezpieczeństwo 

 
1. Tworzenie szkoły dającej poczucie bezpieczeństwa, opartej na zasadach 

współpracy, a nie rywalizacji. 

 Wprowadzenie mediacji i negocjacji jako formy rozwiązywania konfliktów 

 Kształtowanie kompetencji z zakresu komunikacji miękkich i współdziałania  

 Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, dyrekcją oraz 
rodzicami w oparciu o zasady komunikacji interpersonalnej 

 Dbałość o przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły i regulaminów,  respektowanie 
przez uczniów przyjętych zasad zachowania zgodnych ze społecznymi normami 

 Przystępowanie do programów profilaktycznych, projektów służących 
podwyższeniu bezpieczeństwa w różnych jego aspektach 

 Inicjowanie własnych działań  i włączanie się w programy wychowawcze  

 Wprowadzenie  rozwiązań zmierzających do wprowadzenia „ komórkowej diety” 
podczas długich przerw i znalezienie alternatywnych , pożądanych rozwiązań 
spędzania czasu międzylekcyjnego 

 Aktywizacja działalności Rzecznika Praw Ucznia  

 Kształtowanie odpowiednich postaw etycznych i konsekwentnie tworzenie 
wartościowego środowiska wychowawczego 

 Zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych pedagogów poprzez 
upowszechnianie pomocy i materiałów w wersji elektronicznej 

 Aktywny udział w akcjach charytatywnych oraz współdziałanie z instytucjami i 
organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną (MOPS, PCK ) 

 Powołanie szkolnego wolontariatu 

 Dbałość o tworzenie życzliwej atmosfery, kształtowanie szacunku i tolerancji wobec 
drugiego człowieka i jego pracy 

 organizowanie na terenie szkoły spotkań z różnymi służbami (policją, strażą 
miejską, kuratorem sądowym) w celu zwiększenia świadomości i odpowiedzialności 
uczniów i rodziców 

 Kontynuowanie działań proekologicznych i działań propagujących zdrowe żywienie 

 Stworzenie nowoczesnego traktu żywieniowego 

 Budowanie klimatu szkoły poprzez urozmaicenie aranżacji wnętrz oraz terenów 
               przyszkolnych, dbałość o zieleń w szkole i w otoczeniu 
 
 
 

2. Pełnienie funkcji centrum kultury w środowisku lokalnym i ośrodka 
pielęgnującego tradycje ojczyzny i regionu 

 

 Kontynuowanie uczestnictwa uczniów w procesach związanych z dziedzictwem 
narodowym  i kształtowaniem postaw współczesnego patriotyzmu (szkolne 
projekty z okazji świąt narodowych- działalność Szkolnego Klubu Młodego 
Europejczyka oraz Samorządu Uczniowskiego  

 Kształtowanie tożsamości narodowej w oparciu o dorobek kulturowy ( promowanie 
czytelnictwa) 
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 Wprowadzenie do kalendarza imprez szkolnych uroczystości związane z regionem 
(np. Dni Działdowa, Dni Kultury Mazurów) i upowszechnianie kultury innych 
narodów (oddziaływania antydyskryminacyjne, wielokulturowość) 

 Zintensyfikowanie działań biblioteki  i świetlicy jako szkolnego ośrodka 
pielęgnowania tradycji regionalnych oraz Centrum Informacji Multimedialnej 

 
 
    3 .   Odbudowanie znaczenia kultury fizycznej 

 Stworzenie kultury ruchu fizycznego jako pola integracji międzypokoleniowej oraz 
czynnika profilaktycznego,  działania na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju umiejętności 
komunikacyjnych oraz uzdolnień dziecka  

 Bogacenie oferty zajęć sportowych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczniów i 
oczekiwania rodziców 

 Budowanie klimatu szkoły poprzez współpracę z domem rodzinnym 

  Upowszechnianie właściwych wzorców w zakresie  słownictwo spotkań sportowych. 

  Animacja kulturowa nauczycieli /trenerów środowiskowych 
 
 

4.   Rozwijanie różnorodnych uzdolnień  
 

 Indywidualizacja oferty zajęć pozalekcyjnych , stworzenie bazy talentów i 
holistycznego modelu wsparcia dziecka 

 Respektowanie w szkolnym prawie pozaszkolnych sukcesów ucznia 

 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej  

 Budowanie poczucia wartości dzieci poprzez utrwalanie pozytywnych zachowań, 
postaw zaangażowania i identyfikacji ze szkołą 

 
 
 
 
Kryteria sukcesu 
 
Wypełnianie wymagań: 
1.Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 
4. Uczniowie są aktywni 
5.Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 
6.Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych 
sytuacji 
10. wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz 
wzajemnego rozwoju 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

                                                



 11 

 Zarządzanie 
 
1. Utrzymywanie stabilności szkoły przez prawidłowe kierowanie zasobami ludzkimi. 
 

 Opracowywanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ramach planu nadzoru 
pedagogicznego dyrektora szkoły na dany rok szkolny w oparciu o priorytety MEN i 
Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty, wnioski z nadzoru z ubiegłych lat, wyniki 
ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych, kontrolę, wnioski organów szkoły, własne 
obserwacje    

 Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym 
w oparciu o ekonomię współpracy ( dzielenie się uprawnieniami wewnątrz zespołów 
zadaniowych) 

 Udrażnianie procesów 

 Stworzenie systemu motywacyjnego dla pracowników odzwierciedlającego ich 
zaangażowanie, efektywność i  kreatywność  

 Wyodrębnienie funkcji koordynatora ds. identyfikacji i wspierania rozwoju ucznia, 
szczególnie w zakresie uzdolnień ( pedagog) 

 Zaspokajanie potrzeby osobistej wartości oraz potrzeby ważności i sensu pracy 
pracowników niepedagogicznych w szkole poprzez doskonalenie języka komunikacji 
emocjonalnej, wypracowaniu i stosowaniu zasad pozytywnego myślenia 

 Delegowanie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności właściwym pracownikom 
zgodnie z ich kwalifikacjami i umiejętnościami 

 
2.  Zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oświatowego oraz Statutem Szkoły. 
 

 Zapewnianie ciągłości procesu dydaktycznego (rytmiczne realizowanie podstawy 
programowej) 

  Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod katem zgodności z obowiązującym 
         stanem prawnym 

 Diagnozowanie obszarów pracy szkoły- planowe i doraźne 

 zapewnienie sprawności komunikacji wewnętrznej pomiędzy różnymi komórkami 
organizacyjnymi i organami szkoły poprzez: 

─       zebrania Rady Pedagogicznej, 
─       spotkania z  uczniami w ramach szkolnych apeli, 
─       komunikaty i zarządzenia umieszczane na stronie internetowej szkoły i 

tablicach ogłoszeń, 
─       przyjęcia interesantów przez sekretariat lub odpowiednich pracowników 

szkoły 
─       spotkania z pracownikami administracji i obsługi, 
─       pocztę elektroniczną 

3. Warunki realizacji założonych  celów  

 kontynuowanie procesu zagospodarowania terenu wokół szkoły (ogrody edukacyjne) 

 konserwacja i utrzymania dobrego stanu obecnej bazy dydaktycznej, pomieszczeń 
szkoły, 

 wzbogacanie zasobów pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki oraz zaplecza 
sportowego, świetlicy szkolnej i gabinetu logopedy, 
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 doposażenia pracowni informatycznej w niezbędny sprzęt oraz zakupu nowoczesnych 
oprogramowań multimedialnych 

 zakup licencji i wprowadzenie dziennika elektronicznego, 

 zakończenie modernizacji budynku w sferze dostosowania go do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz doposażenia sal lekcyjnych w ergonomiczny sprzęt,  

 modernizacja traktu żywieniowego, 

 odpowiedzialne, zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi, 
określonymi w planie finansowym szkoły, 

 poszukiwanie pozabudżetowych sposobów finansowania wydatków oraz sposobów 
na zmniejszenie kosztów (granty, „1% dla mojej szkoły”, fundusze RR, zatrudnianie 
pracowników obsługi w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i staży 
pracowniczych, organizowanych przez MOPS i PUP, organizowanie imprez 
środowiskowych i pozyskiwanie sponsorów, udział w projektach i konkursach, np. 
Szkoła na widelcu oraz prace użyteczne rodziców ,wynajem pomieszczeń), 

 funkcjonalne wykorzystywania pomieszczeń szkoły. 
 
4. Traktowanie rodzica jako strategicznego partnera szkoły 
 

 Rozwijanie współpracy z rodzicami na rożnych płaszczyznach działalności szkoły  
       ( uroczystości szkolne, projekty edukacyjne, wycieczki i spotkania klasowe itp.) 

 Kontynuowanie praktyki spotkań rodziców z nauczycielami w ramach 
cotygodniowych dyżurów ( godzina do dyspozycji rodzica) 

 Wyodrębnienie niewielkiego pomieszczenia umożliwiającego komfortową rozmowę 
rodzica z wychowawcą 

 Kontynuowanie koncepcji spotkań z rodzicami w ramach „ otwartych drzwi” 

 Skuteczne włączanie się rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego 

 Wsparcie rodziców poprzez organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych 
dotyczących wychowania, opieki, zagrożeń, itp., 

 budowanie zasad dobrze rozumianego partnerstwa między rodzicami a szkołą, 
poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań problemów wychowawczych, 

  wykorzystywanie rodziców - specjalistów do rozwiązywania problemów w szkole, 

  Kierowanie rodziców do specjalistycznych ośrodków doradczych, konsultacyjnych, 
organizowanie akcji pomocowych dla osób potrzebujących 

  organizowanie opieki dla uczniów w dni wolne od zajęć dydaktycznych, 

 Zwiększenie przepływ informacji o postępach edukacyjnych dziecka i efektywniejsza 
kontrola obecności  poprzez dostęp do dziennika elektronicznego      (  istotne w 
sytuacjach przebywania rodzica poza krajem)  

 
 
   5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym  

 

 Dbałość o wiarygodność szkoły, czyli zgodność działania z zamierzoną koncepcją, 
efektami pracy, tworzonymi procedurami i dokumentacją 

  Prezentowanie życzliwej postawy wobec odwiedzających ją rodziców oraz 
profesjonalizm wszystkich  pracowników  

 Estetyczny wygląd budynku i otoczenia  

 Szerokie upowszechnianie dorobku szkoły dzięki prowadzeniu strony internetowej i 
prezentację wizerunku w lokalnych mediach i BIP-ie 
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 Kontynuowanie współpracy z instytucjami lokalnymi dotychczasowymi partnerami 
szkoły 

         Pozyskiwanie nowych sojuszników i sprzymierzeńców szkoły, 

 Uczestnictwo w konkursach, pokazach, akcjach , uroczystościach organizowanych 
przez organizacje i instytucje współpracujące ze szkołą 

 Poczucie dumy uczęszczających do niej uczniów i zadowolenie rodziców z jakości 
świadczonych w szkole usług edukacyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kryteria sukcesu 
 
Wypełnianie wymagań: 
1.Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 
5.Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 
6.Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych 
sytuacji 
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 
10. wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz 
wzajemnego rozwoju 
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi 
 
 
 
 


