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GŁÓWNE CELE SZKOŁY  
NA LATA 2016 – 2021  

 1. Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom               
i pracownikom bezpieczeństwo. 

2. Szkoła gwarantuje wysoki poziom pracy 
dydaktycznej, wychowawczej                                 
i opiekuńczej. 

3. Dobra organizacja i sprawna komunikacja 
między wszystkimi podmiotami szkoły oraz 
owocna współpraca z organem prowadzącym 
sprzyja podwyższeniu jakości pracy szkoły. 

 



KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI 
 

• Prezentowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania 
i rozwoju szkoły obejmuje działania w zakresie 
kształcenia, wychowania i opieki oraz organizacji          
i zarządzania i jest ukierunkowana na spełnianie przez 
szkołę wymagań na coraz wyższym poziomie. 

• Zamierzam kontynuować wszystkie dotychczasowe, 
pozytywne działania. Wdrażać nowe rozwiązania         
i konsekwentnie dążyć do rozwoju placówki. Chcę, 
aby nasza szkoła była nowoczesna i przyjazna uczniom 
oraz otwarta na inicjatywy rodziców i kadry 
pedagogicznej. 

 



DYDAKTYKA 
Gdzie szkoła jest? 

• Analiza i weryfikacja szkolnych programów 
nauczania. 

• Dostosowanie treści programowych i sposób ich 
realizacji do możliwości uczniów 

• Systematyczne badanie i analizowanie osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, wykorzystanie wniosków 
z przeprowadzonych analiz do poprawy efektów 
kształcenia. 

• Udział uczniów w konkursach, olimpiadach              
oraz zawodach sportowych. 

• Organizowanie międzyszkolnych konkursów. 

• Organizowanie szkolnych konkursów 
dostosowanych do możliwości uczniów 
słabszych i zdolnych. 

• Stypendia dla najlepszych. 

Kierunki rozwoju 

1. Stwarzanie warunków do rozwoju 
zainteresowań i uzdolnień uczniów, 
poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej 
szkoły. 

• Będę kontynuować organizowanie 
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych                     
w formie kół przedmiotowych, 
artystycznych i sportowych,                                   
z uwzględnieniem oczekiwań i uzdolnień 
uczniów i ich rodziców, np. wprowadzenie 
zajęć konwersacyjnych z języka 
angielskiego dla uczniów zdolnych. 

• Jak dotychczas zamierzam umożliwiać 
uczniom udział w ogólnopolskich, 
kuratoryjnych, gminnych i szkolnych 
konkursach oraz zawodach sportowych, 
wycieczkach dydaktycznych i imprezach 
kulturalnych. 



DYDAKTYKA 
Gdzie szkoła jest? 

• Eksponowanie postępów                          
i osiągnięć edukacyjnych oraz 
sportowych uczniów poprzez 
prezentowanie zdobytych 
dyplomów na korytarzu szkolnym, 
przekazanie informacji podczas 
spotkań     z rodzicami. 

• Promowanie uczniów przez 
zorganizowanie „Festiwalu 
Twórczości Dziecięcej”. 

 

Kierunki rozwoju 

2. Zwiększanie u uczniów 
motywacji do nauki. 

• Zamierzam lepiej                    
i skuteczniej eksponować 
postępy i osiągnięcia 
edukacyjne uczniów, np. 
poprzez umieszczenie ich na 
stronie internetowej szkoły. 

• Wprowadzanie elementów 
oceny kształtującej. 

 



DYDAKTYKA 
Gdzie szkoła jest? 

• Rozwijanie umiejętności uczniów 
poprzez zajęcia specjalistyczne 
(dydaktyczno – wyrównawcze, 
terapie pedagogiczne, 
psychologiczne, logopedyczne) 

• Propagowanie czytelnictwa m.in. 
poprzez przystąpienie                     
do programów „Książka moich 
marzeń”. 

• Stała kadra pedagogiczna podnosi 
efektywność nauczania oraz 
ciągłość procesów edukacyjnych. 

Kierunki rozwoju 

3. Zaktywizowanie i zmotywowanie 
nauczycieli. 

• Podnoszenie kwalifikacji kadry 
pedagogicznej od strony merytorycznej      
i metodycznej, m. in. szkolenie dotyczące 
oceniania kształtującego. 

• Wypracowanie systemu wymiany 
doświadczeń zawodowych poprzez 
wewnątrzszkolne doskonalenie, lekcje 
koleżeńskie, doskonalenie pracy zespołów 
nauczycielskich.  

• Inspirowanie nauczycieli do kreatywnych 
działań poprzez organizowanie nowych 
konkursów np. języka angielskiego, 
ortograficzny. 

• Efektywne poszukiwanie nowatorskich 
metod i form pracy, które będą 
zaspakajały potrzeby uczniów 
(indywidualizacja nauczania – uczenia się). 

 



DYDAKTYKA 
Gdzie szkoła jest? 

 

Kierunki rozwoju 

• 4. Zmodyfikowanie organizacji zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

• Wprowadzanie nowych technologii 
sprzyjających nauczaniu i uczeniu się. 

• Promowanie nauczania przez 
działanie. 

• Wzmocnienie aktywności uczniów 
poprzez realizację projektów 
edukacyjnych. 

• Dążenie do ograniczenia pisemnych 
prac domowych. 

• Wprowadzenie w świetlicy szkolnej 
godzin obowiązkowych na odrabianie 
prac domowych pod opieką 
nauczyciela. 



WYCHOWANIE I OPIEKA 
Gdzie szkoła jest? 

• Czynne włączanie się rodziców             
w bieżącą działalność szkoły: 
budowa placu zabaw, miasteczka 
komunikacyjnego, boiska 
wielofunkcyjnego.  

• Współorganizowanie uroczystości, 
spotkań integracyjnych                           
i wycieczek w klasach I – III               
oraz oddziale przedszkolnym.  

• Pozyskiwanie funduszy                    
na potrzeby szkoły poprzez 
organizowanie zabaw tanecznych, 
kiermaszy, Mikołajkowego 
turnieju piłki siatkowej. 

Kierunki rozwoju 

1. Kontynuowanie dobrej 
współpracy z rodzicami.  

• Współorganizowanie uroczystości 
i spotkań integracyjnych również 
w klasach IV – VI. 

• Zaktywizowanie większej grupy 
rodziców do aktywności                   
i odpowiedzialności za losy szkoły. 

• Utworzenie zakładki na stronie 
internetowej szkoły dla rodziców 
z informacjami, poradami oraz 
szkoleniami e-learningowymi. 

• Wspólne znajdywanie mocnych             
i słabych stron placówki. 

 



WYCHOWANIE I OPIEKA 
Gdzie szkoła jest? 

• Wspieranie rodziców przez szkołę poprzez 
spotkania z pedagogiem i psychologiem 
szkolnym. 

• Usprawnianie komunikacji z rodzicami – 
dziennik elektroniczny. 

• Aktywizowanie Samorządu 
Uczniowskiego. 

• Ewaluacja Programu Wychowawczego                
i Programu Profilaktyki szkoły. 

• Organizowanie wycieczek, wyjazdów, 
obozów o charakterze rekreacyjno – 
sportowym.  

• Angażowanie uczniów w akcje, projekty              
i konkursy o tematyce proekologicznej. 

• Udział uczniów w akcjach charytatywnych. 

Kierunki rozwoju 

2. Identyfikacja ze szkołą oraz poczucie 
odpowiedzialności za szkołę 

• Stawianie uczniów w autentycznych 
sytuacjach, ograniczenie werbalizmu                  
i moralizowania na rzecz autentycznych 
przeżyć – uczenie życia przez życie. 

• Wprowadzenie zasady fair – play w szkole 
– czysta gra na boisku, w życiu, przy 
odpowiedzi i na kartkówce. 

• Stymulowanie do współpracy, dawanie 
prawa do błędu, wskazywanie dróg 
poprawy.  

• Stałe doskonalenie strategii postępowania 
w sytuacjach trudnych – konflikty, 
uzależnienia. 

• Dyscyplina i konsekwencja dla 
bezpieczeństwa i jasności zachowań oraz 
postaw akceptowanych w naszej szkole. 

• Kontynuacja szkolnych tradycji. 



WYCHOWANIE I OPIEKA 
Gdzie szkoła jest? 

• Propagowanie zdrowego stylu życia, 
kultury fizycznej i działań 
proekologicznych. 

• Wypracowanie szkolnych tradycji: Festiwal 
Piosenki, Festiwal Twórczości Dziecięcej, 
przedstawienia na zakończenie I i II etapu 
kształcenia. 

• Stała współpraca z instytucjami 
wspomagającymi oddziaływanie 
wychowawcze.  

• Promowanie szkoły w środowisku 
lokalnym. 

• Prowadzenie zajęć integrujących uczniów 
w oddziałach klasowych i grupach. 

• Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla 
uczniów z problemami w nauce. 

• Przyznawanie honorowych tytułów: 
„Przyjaciel Szkoły”, „Nauczyciel Szkoły”, 
„Dyrektor Szkoły”.   

 

Kierunki rozwoju 

3. Budowanie pozytywnego klimatu.  

• Budowanie dobrych relacji 
pomiędzy uczniem – nauczycielem, 
nauczycielem – nauczycielem, 
nauczycielem – rodzicem, 
pracownikami – dyrektorem. 

• Polepszenie współpracy między 
członkami Rady Pedagogicznej. 

• Współdziałanie w inicjatywach 
uczniowskich. 

• Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych, 
kierowanie do specjalistów, poradni 
i innych instytucji wspierających. 

 



WYCHOWANIE I OPIEKA 
Gdzie szkoła jest? 

• Wspólne uroczystości i spotkania 
wpływające na pogłębianie 
pozytywnych relacji. 

• Współpraca z instytucjami 
wspierającymi działalność opiekuńczo 
– wychowawczą szkoły, tj. MGOPS, 
PPPP w Koronowie, Policją, Sądem 
Rodzinnym w Bydgoszczy. 

• Utrzymanie bazy szkoły w dobrym 
stanie technicznym oraz 
wykonywanie bieżących napraw                
i wymiany zużytego sprzętu. 

• Właściwa organizacja procesu 
dydaktycznego i opiekuńczo – 
dydaktycznego. 

Kierunki rozwoju 

4. Działania integrujące 
społeczność szkolną, 
absolwentów, nauczycieli                
i pracowników emerytów  
oraz sympatyków szkoły. 

• Śledzenie losów absolwentów. 

• Zaktywizowanie nauczycieli 
emerytów, absolwentów oraz 
sympatyków szkoły w pracy           
na rzecz uczniów szkoły oraz 
dobrego wizerunku placówki. 

 



WYCHOWANIE I OPIEKA 
Gdzie szkoła jest? 

 

Kierunki rozwoju 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa                  
na terenie szkoły. 

• Organizowanie pracy szkoły zgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny, w tym 
zasadami higieny pracy umysłowej. 

• Systematyczne monitorowanie 
bezpieczeństwa uczniów w szkole             
i wdrażanie działań zmierzających 
do jego poprawy. 

• Dbanie o życzliwą atmosferę opartą 
na kulturze osobistej nauczycieli, 
uczniów i rodziców, wzajemnym 
szacunku, pomocy i współdziałaniu.  



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 
Gdzie szkoła jest? 

• Statut szkoły i inne akty wewnętrzne 
są zgodne z przepisami prawa                 
i na bieżąco modyfikowane. 

• W szkole zostały opracowane               
i wdrożone regulaminy i procedury. 

• Szkoła prowadzi dokumentację 
przebiegu nauczania zgodnie                   
z przepisami prawa. 

• Organy szkoły w pełni wykorzystują 
swoje kompetencje w realizacji zadań 
statutowych. 

 

Kierunki rozwoju 

1. Funkcjonowanie  szkoły zgodnie                   
z obowiązującym prawem. 

• Systematyczne aktualizowanie 
przepisów wewnątrzszkolnych. 

• Upowszechnianie prawa 
oświatowego i szkolnego.  

• W organizacji pracy szkoły 
uwzględnianie założeń polityki 
oświatowej państwa oraz organu 
prowadzącego szkołę. Realizowanie 
uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń 
Burmistrza Koronowa. 

• Sprawowanie skutecznego nadzoru 
pedagogicznego zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27.08.2015 r. w 
sprawie nadzoru pedagogicznego  

 



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 
Gdzie szkoła jest? 

• Kilku nauczycieli legitymuje się 
kwalifikacjami do nauczania dwu                
i więcej przedmiotów. 

• Samokształcenie w oparciu o ciągle 
wzbogacany zbiór literatury fachowej 
w bibliotece szkolnej. 

• Zdobywanie kolejnych stopni awansu 
zawodowego. 

 

Kierunki rozwoju 

2. Zapewnienie szkole kadry 
pedagogicznej, której kompetencje               
i rozwój zawodowy umożliwią pełną 
realizację zadań dydaktyczno – 
wychowawczych. 

• Motywowanie nauczycieli                       
do zdobywania kolejnych stopni 
awansu zawodowego. 

• Planowanie i prowadzenie 
wewnątrzszkolnego doskonalenia 
uwzględniającego potrzeby 
nauczycieli i szkoły.  

• Stworzenie warunków                                
do podnoszenia kwalifikacji przez 
nauczycieli w formach dokształcania i 
doskonalenia zewnętrznego. 

 



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 
Gdzie szkoła jest? 

• Przygotowywanie spektakli 
teatralnych i prezentowanie ich            
w społeczności lokalnej. 

• Czynne włączanie się szkoły                 
w lokalne inicjatywy                               
o charakterze kulturalnym, w tym 
roku w ramach projektu MGOK              
w Koronowie – „Festiwal Wielu 
Odsłon” 

• Koncerty kolęd w kościołach.  

 

Kierunki rozwoju 

3. Promowanie szkoły                     
w najbliższym środowisku. 

• Do promocji działań szkoły 
w większym stopniu 
wykorzystać stronę 
internetową i portale 
społecznościowe. 

• Upowszechnianie osiągnięć 
szkoły w mediach lokalnych. 

• Ścisła współpraca                   
z Biblioteką Publiczną             
w Buszkowie. 

 



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 
Gdzie szkoła jest? 

 

• Systematyczne remonty                           
i modernizacje sal.  

• Powstanie placu zabaw                         
dla najmłodszych. 

• W budowie miasteczko 
komunikacyjne i boisko 
wielofunkcyjne. 

 

Kierunki rozwoju 

4. Dalsze działania na rzecz 
modernizacji budynku                         
i otoczenia szkoły. 

• Kontynuacja remontów                          
i modernizacji sal i pomieszczeń 
oraz ich wyposażenia. 

• Modernizacja pracowni 
komputerowej – stopniowa 
wymiana komputerów. 

• Wyposażanie szkoły w pomoce 
dydaktyczne. 

• Troska o estetykę wszystkich 
pomieszczeń w szkole. 

 



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 
Gdzie szkoła jest? 

 

• Pozyskanie sponsorów                        
na budowę miasteczka 
komunikacyjnego i boiska 
wielofunkcyjnego. 

Kierunki rozwoju 

5. Efektywne gospodarowanie 
budżetem szkoły. 

• Podejmowanie działań 
mających na celu 
poszukiwanie dodatkowych, 
pozabudżetowych środków 
finansowych, pozyskiwanie 
sponsorów. 


