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Wstęp 

 W „Metafizyce” Arystoteles doskonałym określa to, co osiągnęło swój cel. 

Władysław Tatarkiewicz stwierdził, że doskonałe jest to, co spełnia swoje funkcje. 

Oba sformułowania można na pewno odnieść do współczesnej szkoły, ale jest ona według 

mnie na tyle złożonym i dynamicznym organizmem, że należałoby raczej powiedzieć          

w odniesieniu do niej i wszystkich sfer jej działalności, że spełniając swoje funkcje, 

powinna dążyć do doskonałości. 

 Społeczna Szkoła Podstawowa jest placówką oświatową, która na trwale wrosła w 

pejzaż Świdnicy. Kształci uczniów w wieku 6-14 lat, wyposażając ich w umiejętności, 

kompetencje i wiedzę niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się 

świecie.  

Szybko zachodzące zmiany stwarzają konieczność ciągłego rozwoju i przeobrażeń 

szkoły, które nie powinny wynikać wyłącznie z zewnętrznych uwarunkowań, ale być 

kreowanym przez samą szkołę. 

 Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia, wszystkie 

pozostałe, czyli: sprawne zarządzanie i organizacja, efektywne kształcenie, skuteczne 

wychowanie i opieka, wszechstronna współpraca ze środowiskiem szkoły, powinny być 

podporządkowane celowi nadrzędnemu.  

 Oczywiście w Społecznej Szkole Podstawowej Świdnicy wymienione powyżej cele 

były i są realizowane, ale tak jak wspomniałem – dynamicznie zmieniająca się 

rzeczywistość wymusza konieczność ciągłych zmian. 

 Wszystkie moje działania podporządkowane będą misji szkoły: 

 

„Szkoła - miejscem dobrych relacji międzyludzkich,  

w którym dzieci i młodzież czerpią radość z wszechstronnego rozwoju”. 

 

Absolwent zarządzanej przeze mnie szkoły powinien po ukończeniu klasy VIII posiadać 

następujące umiejętności i postawy: 

 Zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować. 

 Potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności. 

 Potrafi dokonać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów. 

 Umie skutecznie porozumiewać się z innymi. 

 Szanuje dziedzictwo kulturowe. 

 Zna i stosuje normy dobrego zachowania. 

 Jest partnerem we wspólnej pracy. 

 Dba o swoje zdrowie i otoczenie. 

 Dąży do osiągnięcia sukcesu. 

 Jest przygotowany do następnego etapu nauki. 
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Dydaktyka 

     Na poziom pracy dydaktycznej szkoły ogromny wpływ ma diagnozowanie 

osiągnięć edukacyjnych uczniów na różnych etapach ich kształcenia. Dobra diagnoza 

jest podstawą do działań naprawczych, zwrócenia uwagi na słabiej opanowane 

umiejętności i wiadomości. W szkole funkcjonuje system badania osiągnięć ucznia, 

systematycznie udoskonalany, podlegający ocenie i ewaluacji. 

Do najważniejszych elementów tego systemu należą: 

 test kompetencji po zakończeniu klasy III, 

 bieżące badanie osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, 

 badanie matematyczno-przyrodniczych kompetencji wśród uczniów klas IV i VII, 

 badanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w typowych sytuacjach 

życiowych w klasie IV i VII. 

Dokonywanie wszechstronnej diagnozy poziomu pracy dydaktycznej, prowadzone 

zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego i wynikające z niej wnioski do dalszej 

pracy, jest niezwykle potrzebnym działaniem, służącym podnoszeniu efektów kształcenia 

prowadzonym dotychczas w Społecznej Szkole Podstawowej i na pewno zasługuje na 

kontynuację. 

     Elementem składającym się na diagnozę poziomu osiągnięć uczniów jest też egzamin 

ósmoklasisty. Dotychczas była dokonywana ilościowa i jakościowa ich analiza. Zespoły 

nauczycielskie i przedmiotowe opracowywały kontekstową interpretację przyczyn 

uzyskanych wyników i podejmowały dalsze działania. Ogromnym wyzwaniem dla kadry 

pedagogicznej jest egzamin ósmoklasisty, który po raz pierwszy był przeprowadzony 

wiosną 2019r. Jego nowa formuła wymaga i nadal wymaga  od zespołu nauczycieli 

ogromnego wysiłku, dlatego tak ważna jest diagnoza w formie egzaminu próbnego w 

połowie klasy ósmej oraz działania, które należy podjąć, aby jak najlepiej przygotować 

uczniów, ale także ich rodziców do egzaminu końcowego.  

W pracy dydaktycznej szkoły niezmiernie ważne jest wyjście z odpowiednią ofertą 

edukacyjną zarówno do uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce. Zajęcia           

z uczniami zdolnymi powinny być prowadzone już od klasy I. Celem zajęć powinno być 

wspomaganie rozwoju uczniów, rozwijanie zainteresowań i przygotowanie do różnorodnych 

konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Dlatego tak ważna jest indywidualizacja zajęć na 

każdym etapie, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 

Ofertę edukacyjną chcę wzbogacić o tutoring, który jest jedną z metod edukacji 

zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem.  

Tutor to osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie oraz potrafiąca pracować w relacji jeden 

na jeden. Tutoring jest najczęściej długofalowym (obejmującym co najmniej semestr) 

procesem współpracy, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności               

i postawy – rozwój podopiecznego. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, na których 

w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym, 

pozwalając mu dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętność 
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samodzielnego jej zdobywania oraz rozwinąć sztukę maksymalnego korzystania                     

z własnych talentów. Tutoring pozwala na coś więcej, niż tylko weryfikację wiedzy. 

Wzmacnia poszukiwania ucznia, któremu towarzyszy tutor: mądry nauczyciel, który służy 

radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Potrzeba na to czasu, uwagi                   

i regularności – między innymi tymi cechami tutoring wyróżnia się spośród innych metod 

edukacyjnych. Wprowadzenie do oferty edukacyjnej szkoły ww. metody będzie wymagało 

długofalowych działań, m. in. przygotowania kadry pedagogicznej do jej stosowania oraz 

pozyskania środków na realizację.  

        Kolejnym sposobem na wzbogacenie oferty edukacyjnej, który planuję zrealizować  

w Szkole jest coaching edukacyjny, który jest procesem szkoleniowym mającym na celu 

rozwijanie kompetencji pedagogów i osiągnięcie lepszych efektów nauczania poprzez 

zrozumienie zachowań dzieci, umiejętną pracę z nimi i skuteczną motywację do 

nauki. Coaching pomaga w rozwoju osobistym i zawodowym człowieka. Polega na 

doskonaleniu silnych stron osobowości, pokonywaniu wewnętrznych lęków i przekraczaniu 

własnych ograniczeń. Skupia się nie na przyczynach problemów, ale na poszukiwaniu ich 

rozwiązań. Każdy człowiek ma wrodzone pragnienie do zdobywania nowych umiejętności. 

Uczymy się przez całe życie, ale to w wieku dziecięcym przyswaja się najwięcej wiedzy. 

Zasada jest prosta: by nauka przyniosła wymierne efekty – uczeń musi ją polubić.     

           Wiemy, że nauka musi przebiegać zgodnie z programem nauczania. Rozumiemy, że gdy 

chcemy bardziej zainteresować uczniów na swoich lekcjach to nie możemy odbiegać od 

obowiązujących w szkolnictwie zasad. Zdaję sobie jednak sprawę, że coraz większa ilość 

nauczycieli nie osiąga satysfakcji z wykonywanej pracy, dlatego moim  celem jest wprowadzenie 

nowych metod nauczania. Narzędzia coachingu edukacyjnego, pomagają łatwiej wypełniać 

program, dodatkowo angażując uczniów do pracy i nauki. 

Ważnym elementem procesu dydaktycznego w szkole jest Wewnątrzszkolny 

System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Od roku szkolnego 2017/2018 w nowej 

podstawie programowej zaplanowano 10 godzin zajęć doradztwa dla jednego oddziału na 

rok szkolny w klasach VII i VIII. Należy pamiętać o tym, że nie wszystko, co dotyczy 

WSDZ, leży na barkach doradcy zawodowego. WSDZ tworzą wszyscy nauczyciele                  

i specjaliści pracujący w danej placówce. Pomocne mogą być różnego rodzaju instytucje           

z zewnątrz, takie jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, inne szkoły, fundacje itd. 

Korzystając z moich dotychczasowych doświadczeń jako doradcy zawodowego, 

współtwórcy Sieci doradców pn. „Forum Doradztwa Zawodowego Ziemi Świdnickiej” 

planuję stworzenie w Szkole takiego Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-

Zawodowego, który obejmie wszystkich uczniów i rodziców szkoły. 

Szkoła stwarza uczniom (nie tylko zdolnym) możliwość odniesienia sukcesu poprzez 

udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych.  
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W następnych latach chciałbym te działania prowadzić nadal i rozwijać, 

zdecydowanie zwiększyć ofertę edukacyjną dla uczniów, pozyskując na ten cel środki            

z różnych źródeł, m. in. funduszy unijnych, grantów, sponsorów. 

           Ważnym zadaniem na najbliższe lata będzie ciągłe wzbogacanie oferty edukacyjnej 

szkoły poprzez zwiększenie liczby programów autorskich i innowacyjnych. Zadaniem 

dyrektora będzie inspirowanie nauczycieli do tworzenia kolejnych programów. 

     W najbliższych latach chciałbym propagować w szkole ocenianie kształtujące, 

którego celem jest m. in. wprowadzenie innowacyjnej formy nauczania i oceniania               

o wyższej skuteczności niż formy tradycyjne. 

Uważam, że jest ono bardzo skutecznym sposobem podnoszenia osiągnięć 

edukacyjnych. Poza tym przygotowuje uczniów do uczenia się przez całe życie. Jest 

również pomocne w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, ponieważ pozwala 

zindywidualizować nauczanie. Ocenianie kształtujące nie koncentruje się na porównywaniu 

uczniów, ale na podkreślaniu tego, co każdy uczeń już umie i dostarczaniu mu informacji  

o jego następnym kroku. Jest to, moim zdaniem, klucz do odpowiedniej motywacji 

uczniów do nauki, a tym samym podniesienia efektów kształcenia. 

 Kolejnym, ważnym aspektem jest edukacja rodziców. Planuję stworzenie 

„Akademii Aktywnego Rodzica”, która miałaby za zadanie dzielenie się z rodzicami 

wiedzą na temat kształcenia integracyjnego, wypracowywanie wspólnych projektów. 

 Wpływ na jakość dydaktyki mają odpowiednie warunki kształcenia. Szkoła posiada 

gabinety: pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki, terapeutyczny, ale moim 

zamierzeniem jest stworzenie w szkole kilku nowoczesnych pracowni, które służyłby 

wszystkim uczniom.  

Sala Doświadczania Świata 

1. Dzieci mają prawo do przeżywania odprężenia w bezpiecznym otoczeniu. 

2. Dzieci potrzebują doznań zmysłowych. Sala Doświadczania Świata ma im umożliwić 

zmysłową integrację, odprężenie, uczenie się interakcyjne. 

Sala Doświadczania Świata to realizacja programu zapewniającego uczniom wyciszenie 

emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, o co się  z tym wiąże – rozwój. Sala 

Doświadczania Świata tworzy świat przeżyć, w którym uczeń czuje się dobrze. Poznaje 

świat według własnej metody, poprzez aktywację zmysłów, we własnym tempie. Sala 

Doświadczania Świata jest to pomieszczenie, w którym przy świadomie skomponowanych 

urządzeniach, proponowane są bodźce o określonym natężeniu i znaczeniu. W Sali tej 

wykorzystywać można: aromaterapię, chromoterapię, muzykoterapię, choreoterapię, 

biblioterapię. 
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Szkolna Strefa Grywalizacji 

Nauka dla większości uczących się nie jest przyjemnością. W przeważającej liczbie 

przypadków jest procesem żmudnym, wymagającym dużo czasu, zaangażowania                   

i skupienia, aby wiedzę bądź umiejętność przyswoić, a później ? co najmniej drugie tyle 

nakładów aby materiał utrwalić i przećwiczyć zdobytą wiedzę. Dlatego ciekawym 

sposobem uczynienia procesu dydaktycznego atrakcyjniejszym jest moim zdaniem 

wprowadzenie do niego elementów tzw. grywalizacji. Dlatego planuję stworzenie w szkole 

przestrzeni, w której dzieci i młodzież w trakcie przerw, zajęć pozalekcyjnych, godzin 

wychowawczych będą mogły uczestniczyć w zajęciach wykorzystujących elementy 

grywalizacji. Część z nich stosowana jest w edukacji od dawna, np. oceny, ranking 

uczniów, świadectwo z paskiem, odznaka wzorowego ucznia, nagrody książkowe na koniec 

roku, stypendia naukowe, dyplomy. Są to jednak nagrody odsunięte w czasie, często 

zależne od kryteriów uznaniowych. Uczniom trudno uznać je za atrakcyjne, zwłaszcza że 

aby je osiągnąć muszą przejść przez długi okres nużącej nauki, która nierzadko staje się 

celem samym w sobie. Tymczasem celem powinno być zdobycie wiedzy i/lub umiejętności. 

Zatem troską nauczycieli powinno być uczynienie z procesu nauki zabawy, ponieważ 

wówczas każdy, niezależnie od wieku, z większą chęcią zaangażuje się w niego. Wiadomo 

również, że wiedza podana w sposób łatwy, lekki i przyjemny nawet jeśli w rzeczywistości 

dotyczy niełatwych kwestii  jest szybciej przyswajana, pozostaje w głowie na dłużej             

i prościej jest ją łączyć z faktami znanymi uczącemu się już wcześniej.  

Priorytety: 

 Ewolucja od modelu nauczania encyklopedycznego na rzecz wiedzy 

interaktywnej. 

 Wiedza – tak, ale z umiejętnością wykorzystania jej w praktyce. 

 Wspieranie indywidualności uczniowskiej. 

 Nauczanie języków obcych. 

 Wykorzystanie TiK w procesie dydaktycznym. 

 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. 

 

Wychowanie i opieka 

     Działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły są bardzo ważne bez względu na to                   

z jakiego środowiska wywodzą się uczniowie. Dlatego też dużą wagę  przywiązuję do 

diagnozowania oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie wychowania i opieki. 

Będzie to również moim priorytetem w przyszłości. 
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     Umiejętności nauczycieli w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

wychowawczymi są systematycznie doskonalone. Również w przyszłości będzie to priorytet 

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.  

        Szkoła jako wyspecjalizowana instytucja oświatowa musi zwracać szczególną uwagę 

na reedukację, resocjalizację, psychoterapię, ale również powinna skupiać się na 

podstawowych, uniwersalnych wartościach.  

        Pełniąc funkcje dyrektora zamierzam pielęgnować właściwą atmosferę w kontaktach 

nauczyciel – uczeń oraz to by, uczniowie bez lęku przychodzili na zajęcia, mieli zaufanie do 

nauczycieli, ale równocześnie okazywali pedagogom szacunek i poważanie. 

Program wychowawczy szkoły będzie kładł nacisk na: 

 uczciwość i prawość jako zasady postępowania, 

 poszanowanie godności człowieka, tolerancję, 

 promowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialność za swoje decyzje, 

 promowanie wolontariatu, rozwijanie umiejętność współpracy i pomocy, 

 budowanie sytemu wartości w oparciu o postać patrona szkoły – Tadeusza Kościuszki. 

Uczeń ma czuć się podmiotem w procesie wychowawczym. Musi liczyć na dyskrecję                    

i zaufanie nauczyciela. Dziecko i jego rodzina musi mieć dostęp do szerokiego wachlarza 

fachowego doradztwa i pomocy. 

Ważnym elementem wychowania i opieki są zajęcia pozalekcyjne, które  są także 

szansą na zagospodarowanie wolnego czasu uczniów. Wielu nauczycieli prowadzi różne 

zajęcia dla uczniów społecznie, ale nie spełnia to oczekiwań wszystkich dzieci i rodziców. 

Szansę na znaczny rozwój pozalekcyjnego życia szkoły upatruję w pozyskaniu 

dodatkowych środków finansowych z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.  

Wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia w realizacji Projektów 

dofinansowanych z funduszy UE, będę dążył, aby Szkoła uczestniczyła  w projektach, które 

będą szansą na wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz doposażenia placówki w 

niezbędne, nowoczesne środki dydaktyczne. 

Za bardzo ważną rolę dyrektora szkoły w najbliższej przyszłości uważam 

inspirowanie nauczycieli do udziału w różnego rodzaju projektach edukacyjnych. Szkoła 

ma już pewne doświadczenia w tym względzie.  

Opisane wyżej działania będą miały bardzo korzystny wpływ na sytuację 

wychowawczą szkoły. Umożliwią wielu uczniom odniesienie sukcesu, a tym samym 

podniosą ich samoocenę.  

Priorytety: 

 Wychowanie patrioty i obywatela. 

 System jednolitego oddziaływania wychowawczego. 

 Wychowanie w oparciu o tradycje Społecznej Szkoły Podstawowej. 

 Nadanie imienia szkole. 
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 Szkoła dbająca o bezpieczeństwo. 

 Profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka... 

 Promocja zdrowia. 

 Nowoczesna świetlica szkolna. 

 Dożywianie i pomoc najuboższym. 

 Kadra pedagogiczna 

     Bardzo mocną stroną  Społecznej Szkoły Podstawoej jest kadra pedagogiczna. 

Wszystkie zajęcia edukacyjne i opiekuńcze są prowadzone przez nauczycieli posiadających 

wymagane kwalifikacje. Zdecydowana większość nauczycieli posiada też wysokie 

kompetencje do nauczania i prowadzenia dodatkowych zajęć.  

     Jak już wspomniałem wyżej, aby zaspokoić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, 

nauczyciele muszą doskonalić swoje umiejętności i korzystać z różnych form zewnętrznego 

i wewnętrznego doskonalenia. Ponieważ kadra pedagogiczna szkoły jest stabilna i wszyscy 

posiadają wymagane kwalifikacje, w najbliższych latach chciałbym skupić się na 

podnoszeniu ich kompetencji w różnych płaszczyznach działania szkoły.  

W zakresie wiedzy za ważne należy uznać nie tylko podnoszenie poziomu kompetencji 

specjalistycznych, przedmiotowych, ale także coraz lepszą znajomość przepisów prawa               

i podstaw psychologii.  

W zakresie umiejętności chciałbym zadbać o doskonalenie takich kompetencji kadry 

pedagogicznej, jak umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, pracy zespołowej, pracy              

z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwiązywania problemów, oceniania 

kształtującego, planowania własnej pracy.  

Ważne będzie także kształtowanie odpowiednich postaw u nauczycieli.  

Istotne będzie również przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, utrzymywanie na 

odpowiednim poziomie optymizmu, entuzjazmu, otwartości na zmiany, postaw twórczych. 

     Będę zachęcać nauczycieli do udziału w różnych projektach edukacyjnych, do różnych 

form doskonalenia, wymiany doświadczeń, pogłębionej nauczycielskiej refleksji, a także 

zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego. 

     Za rzecz niezmiernie ważną w prowadzeniu polityki kadrowej i nadzoru pedagogicznego 

uważam utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych, właściwego klimatu 

szkoły. Jestem głęboko przekonany, że szkoła powinna być miejscem, w którym 

obowiązują przejrzyste zasady i wartości, wszyscy czują się bezpiecznie i w wysokim 

stopniu utożsamiają się z działaniami zespołowymi.  

Pełniąc funkcję dyrektora, zawsze będę preferował u nauczycieli takie cechy jak: 

samodzielność, samodyscyplinę, rozwagę, odpowiedzialność, rzetelność, sprawiedliwość, 

refleksyjność i twórczy krytycyzm. 
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Ważnym zadaniem jest integracja grona pedagogicznego wokół realizacji wspólnych celów 

i zadań szkoły. 

 

Priorytety: 

 Integracja grona pedagogicznego. 

 Stworzenie i stosowanie efektywnego i przejrzystego systemu 

motywacyjnego. 

 Zwiększenie roli samokształcenia w ramach WDN. 

 Doskonalenie metod analizy wyników egzaminów i badania wyników 

nauczania. 

 Opracowanie i doskonalenie narzędzi diagnostycznych dla 

poszczególnych przedmiotów. 

 

 Współpraca ze środowiskiem 

     Większość rodziców najczęściej deklaruje życzliwe nastawienie do szkoły i zaufanie 

do nauczycieli, ale z drugiej strony niechęć do angażowania się w życie szkoły, tłumaczoną 

brakiem czasu i innymi powodami. Bardzo często słabą stroną pracy szkoły jest małe 

zaangażowanie rodziców w jej życie. Ważnym zadaniem jest zwiększenie stopnia 

wykorzystania przez Radę Fundacji kompetencji statutowych, aktywizowanie rodziców          

i motywowanie do udziału w życiu szkoły. Prowadzone będą działania na rzecz aktywizacji 

rodziców i włączania ich w życie szkoły. W swojej pracy jako dyrektor będę realizował wraz 

z gronem pedagogicznym m. in.: 

 Lekcje otwarte dla rodziców, będące popisami umiejętności uczniów (hospitacje 

diagnozujące). 

 Nowe, aktywizujące formy spotkań z rodzicami (warsztaty, wspólne dla rodziców          

i dzieci zajęcia artystyczne, Akademia Aktywnego Rodzica). 

 Aktywny udział rodziców w tworzeniu prawa szkolnego, ważnych dokumentów                

i procedur regulujących życie szkoły. 

 Wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych, np. Festyny szkolne, 

spotkania pn.  „Ludzie z pasją”.  

      Aby pomóc dzieciom i ich rodzinom, szkoła musi nadal ściśle współpracować                      

z instytucjami i organizacjami na terenie miasta i poza nim. Najważniejsze z nich to: 
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, doskonalenie nauczycieli). 

 Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna. 

 Miejska Biblioteka Publiczna. 

 Świdnicki Ośrodek Kultury. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (współpraca w zakresie udzielania pomocy 

materialnej uczniom i rodzinom). 

 Kluby sportowe (zajęcia sportowe dla uczniów). 

 Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i regionu. 

 Szkoły ponadpodstawowe (nie tylko z powiatu świdnickiego). 

 Uczelnie wyższe. 

 Przedsiębiorstwa znajdujące się w strefie ekonomicznej. 

 

Za niezwykle ważną i inspirującą należy uznać współpracę z wyższymi uczelniami 

regionu, przede wszystkim w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej.  Chciałbym, 

aby szkoła była nadal otwarta na środowisko lokalne. Będę wspierał takie 

przedsięwzięcia, jak organizacja imprez kulturalnych dla środowiska, udział w miejskich 

imprezach sportowych i kulturalnych, akcjach charytatywnych, wolontariacie. 

 

 Priorytety: 

 Szkoła środowiskowa. 

 Współpraca z organizacjami i instytucjami pozarządowymi. 

 Współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi                       

i ponadpodstawowymi. 

 Współpraca z przedsiębiorcami. 

 Zaangażowanie rodziców w życie szkoły. 

 Tworzenie lobby na rzecz szkoły – pozytywnego wizerunku                

w środowisku. 

Baza materialna i finanse szkoły 

     Społeczna Szkoła Podstawowa mieści się w budynku który ma ogromny potencjał. Jako 

dyrektor będę  starał się dbać o stan techniczny obiektu, o bezpieczne warunki pracy i 

nauki, ale także w miarę możliwości finansowych o estetykę budynku i otoczenie.  

     Ważnym elementem jest również ciągła modernizacja bazy dydaktycznej, która 

wymaga uzupełniania i unowocześniania m. in. poprzez: 
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 Modernizację istniejącej pracowni komputerowej. 

 Zakup nowych programów komputerowych, projektorów multimedialnych,            

tablic interaktywnych. 

 Wyposażenia pracowni i gabinetów specjalistycznych w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne. 

Wszystkie te zamierzenia byłyby nierealne bez pozyskiwania  środków przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie remontów i adaptacji obiektu,           

a także wyposażenia w pomoce naukowe, sprzęt dydaktyczny i komputerowy m. in.           

z projektów UE, Budżetu Obywatelskiego, prywatnych sponsorów. 

Postaram się także wykorzystać różne możliwości wsparcia finansowego z Unii 

Europejskiej, zarówno te, w których beneficjentem jest szkoła, jak też korzystając                   

z możliwości utworzonego przy szkole stowarzyszenia. Po niektóre środki można będzie 

sięgnąć jedynie we współpracy z innymi placówkami, przy zaangażowaniu się                     

w przedsięwzięcie władz miasta. 

 Priorytety: 

 Zagospodarowanie terenu wokół szkoły. 

 Rozbudowa parku komputerowego w szkole. 

 Pozyskiwanie dodatkowych środków. 

 Przystąpienie do programów i projektów zewnętrznych. 

Promocja szkoły 

Szkoła powinna dbać o pozytywny wizerunek w środowisku oraz upowszechniać 

swoje osiągnięcia. Do takich szkół na pewno należy Społeczna Szkoła Podstawowa. W 

swojej pracy na stanowisku dyrektora wykorzystam dotychczasowe doświadczenia 

zawodowe dotyczące PR. Dążyć będę do tego by, Społeczna Szkoła Podstawowa była 

szkołą, która rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje 

swoją ofertę edukacyjną. Będę pozyskiwał sojuszników wspierających jej działalność, a 

nauczycieli, uczniów i rodziców motywował do  podejmowania działań służących pożytkowi 

nie tylko szkoły, ale także lokalnej społeczności m. in. poprzez: 

 Prowadzenie systematycznej promocji szkoły. 

 Funkcjonującą atrakcyjną i systematycznie aktualizowaną stronę www szkoły. 

 Ścisłą współpracę z lokalnymi mediami, 

 Uczestnictwo/organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych           

o zasięgu miejskim, regionalnym.  

 Skupianie „przyjaciół szkoły” wokół jej problemów. 

 Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym miasta i regionu. 

Działania promocyjne powinny przyczyniać się do stworzenia wizerunku Szkoły 

atrakcyjnej, z bogatą ofertą edukacyjną, zapewniającą bezpieczeństwo i przyjazne warunki 
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dla uczniów, rodziców, a co za tym doprowadzić do wzrostu zainteresowaniem szkołą 

wśród przyszłych uczniów i ich rodziców. 

 Priorytety: 

 Kontynuowanie wzmacnianie i uzupełnianie o nowe rozwiązania 

dotychczasowych działań promocyjnych. 

 Prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę, planową, wpisaną na stałe 

do całorocznego planu pracy szkoły, polityki promocyjnej. 

 

  

  

  

  

  

 

 

Podsumowanie 

 Każda koncepcja, jest tylko planowaniem, wyznaczaniem celów, a ich wdrażanie 

jest już procesem, który wymaga pracy zespołowej i oczywiście ciągłego ewaluowania             

i monitorowania, kontrolowania i wspomagania na każdym etapie. 

Moja wizja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako miejsca przyjaznego uczniom, 

rodzicom i nauczycielom, realizującej zespołowo ambitne, lecz osiągalne cele.  

Jestem pewny, że w 2021 roku Społeczna Szkoła Podstawowa będzie funkcjonowała 

jako nowoczesna placówka oświatowa, w której realizowane będą wspólne cele – uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

 

 

 

         Tomasz Całka 
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