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I. WSTĘP DO KONCEPCJI  FUNKCJONOWANIA  I  ROZWOJU  SZKOŁY   

Przedstawiona  koncepcja szkoły ma związek ze stawianymi sobie pytaniami:, Jakie 

mocne strony szkoły należy podtrzymywać? Jaką szkołę chciałbym tworzyć? Jak szkoła 

powinna dostosować się do oczekiwań środowiska? Jaka powinna być szkoła XXI wieku?  

Koncepcja opiera się na realiach szkoły, dotychczasowych osiągnięciach  i 

możliwościach, placówki, która posiada wyraźne określone i akceptowane przez nauczycieli, 

uczniów, rodziców cele i kierunki działania. Zawiera priorytety oświatowe  oraz propozycje 

rozwiązań organizacyjnych. A wszystko to, oczywiście, w zgodzie z prawem oświatowym 

oraz z Ustawą o systemie oświaty   i Kartą Nauczyciela. 

Zagadnienia związane z działalnością szkoły ująłem w następujące działy:  kształcenie, 

wychowanie, opieka, organizacja i kierowanie szkołą. 

Szczególnie zależy mi na tym, aby uczniowie, na każdym etapie  kształcenia, posiadali 

niezmiennie rzetelną wiedzę. Jednocześnie chcę, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty o brzmieniu „ celem wychowania jest prowadzenie do pełnego rozwoju osobistego,                                   

do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi”, aby cechowała ich humanitarna 

postawa, by byli prawymi  ludźmi, którzy potwierdzaliby czynem swoje przekonania               

oraz dążyli do wzbogacania swojej osobowości. Aby po prostu byli aktywnymi, świadomymi 

i wszechstronnie rozwiniętymi jednostkami.  

Obiekty i wyposażenie szkoły ( pracownie informatyczne, sala sportowa, 

multimedialne sale językowe, centrum informacji multimedialnej), wysoko kwalifikowana, 

doświadczona kadra pedagogiczna, zapewniają warunki  do realizacji zadań statutowych oraz 

wysokiej jakości pracy. Oczywiście szkoła powinna w dalszym ciągu rozwijać się, zapewniać 

dobre przygotowanie  do następnego etapu kształcenia i do życia w społeczeństwie XXI 

wieku.  

Młodzi ludzie potrzebują wyzwania i motywacji bardziej niż czegokolwiek innego. 

Potrzebują odniesień, które pozwoliłyby im uwierzyć, że potrafią. Potrzebują zobaczyć,              

kim naprawdę są i na co ich stać. Pragnę by każdy uczeń miał zapewnione warunki rozwoju 

umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie oraz kształtują wrażliwość          

na potrzeby drugiego człowieka. Realizację tego, zapewniają właśnie dobre przykłady działań 

i postaw, indywidualne podejście do każdego z osobna oraz atmosfera oparta                           

na wzajemnej akceptacji.  

Chcę by Zespół Szkolno – Gimnazjalny Nr 1 był nadal miejscem bezpiecznym                                                    

i przyjaznym, by był ukierunkowany na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego                       

i lokalnego. Planuję wzmocnienie działań placówki, w związku  z postępującym ubożeniem 

pewnej grupy społecznej, w kierunku rozpoznawania i udzielania pomocy uczniom z rodzin              

o niskim statusie materialnym oraz uczniom z rodzin dysfunkcyjnych.  

Jednocześnie pragnę pielęgnować klimat twórczego działania i zapewniać warunki 

wszechstronnego rozwoju uczniom zdolnym.  
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Zawsze byłem przekonany o tym, że jednym z ważnych kryteriów sukcesu placówki 

oświatowej jest partnerstwo i aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły. Tą zasadą 

zamierzam kierować się w dalszym ciągu.  

Wzorcowym modelem absolwenta jest dla mnie uczeń, który : opanował 

fundamentalną wiedzę i umiejętności, jest odpowiedzialny, posiada wiarę we własne siły, jest 

ciekawy świata.      

 

II. KSZTAŁCENIE 

1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia. 

W szkole nauczanie powiązanie jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności               

oraz planowaniem przez uczniów własnego rozwoju. Programy nauczania realizowane           

w szkole muszą spełniać wymogi określone w przepisach prawa i być dostosowane                

do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów.  

Organizacja procesu kształcenia w szkole powinna stwarzać każdemu uczniowi szansę 

rozwoju, umożliwiać pełną realizację zadań szkoły oraz zmierzać do osiągania celów 

edukacyjnych.  

Szkoła powinna tworzyć środowisko wspierające uczenie się i zaspakajać 

indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów. Rozkład zajęć musi być zgodny                               

z zatwierdzonym  arkuszem organizacyjnym i uwzględniać wymogi higieny pracy 

umysłowej uczniów i nauczycieli, metody pracy właściwie dobrane, zróżnicowane                    

i skuteczne, a sposoby oceniania zmierzające do poprawy efektów kształcenia.  

 

2. Efekty kształcenia. 

Głównym celem pracy związanej z procesem dydaktycznym są efekty kształcenia.  

Zamierzam wspierać kształcenie poprzez:                                                                                               

•   pracę dydaktyczną  wspartą zajęciami pozalekcyjnymi, dokonywanie analizy 

i weryfikacji  szkolnego zestawu programów nauczania, ewaluację stosowanych metod             

i form pracy w aspekcie osiąganych wyników, 

•   spełnienie przez WSO przede wszystkim roli motywacyjnej i umożliwiającej pełną 

prezentację możliwości każdemu uczniowi,  

•   przeprowadzenie różnego rodzaju testów i egzaminów próbnych w klasach szóstych szkoły 

podstawowej i klasach trzecich gimnazjum, analizę umiejętności uczniów pod kątem 

standardów edukacyjnych, przygotowanie indywidualnych programów naprawczych 

podnoszących efektywność kształceni,  
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•   szeroki udział uczniów w konkursach przedmiotowych, prowadzenie statystyki 

klasyfikacji, wyników wewnętrznych i zewnętrznych oraz  wyników konkursów 

przedmiotowych i innych konkursów rozwijających zainteresowania uczniów,                   

promocję uczniów wyróżniających się, 

•   wsparcie pedagogiczne i socjalne dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych                         

oraz rodzin dotkniętych zubożeniem, bezrobociem, 

•   śledzenie losów absolwentów i dalszy wpływ na ich życie poprzez powołani w szkole 

klubu absolwenta.  

Opierając się na systematycznej i wnikliwej analizie wyników, możliwe będzie 

dostosowanie metod i form nauczania do możliwości i potrzeb uczniów oraz stworzenie 

środowiska sprzyjającego procesowi uczenia się. 

Sprawą wielkiej wagi będzie ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, 

doskonalenie warsztatu i metod pracy, dzielenie się zdobytą wiedzą. 

Myślę także o realizacji zadań samokształceniowych nauczycieli w zakresie wiedzy 

pedagogiczno – psychologicznej by możliwe było dostosowanie metod nauczania                            

do typów sensorycznych, typów inteligencji i stylów uczenia się. 

 

3. Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę.  

Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych stwarzają uczniom możliwości rozwijania 

uzdolnień i zainteresowań.  

Bardzo ważna jest okresowa weryfikacja oferty zajęć dodatkowych   po przeanalizowaniu 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz zwiększenie udziału dzieci w kołach zainteresowań. 

Chcę aby samorząd uczniowski przeprowadził sondaż wśród uczniów, jakich oczekują 

aktualnie zajęć pozalekcyjnych. Ich organizacja, w kolejnych latach, będzie wynikała z tych 

zapotrzebowań na obecne oraz nowe formy zajęć nie koniecznie w szkolnych ławkach.  

 Moje propozycje w tej dziedzinie skupiają się wokół następujących obszarów:  

•    zwiększenie oferty zajęć rekreacyjno – sportowych, rozwijanie możliwości i umiejętności 

w zakresie kultury fizycznej uczniów, w oparciu o wykorzystanie istniejących przy szkole 

obiektów sportowych oraz poprzez ścisłą współpracę z instytucjami sportowymi,  

•    rozwinięcie działalności kół przedmiotowych, szczególnie warsztatów językowych,  

•    wspieranie działalności organizacji szkolnych, w szczególności klubu europejskiego, 

szkolnego wolontariatu, oraz koła turystycznego. 

 Sport będzie w dalszym ciągu filarem szkoły. To niezbędny dla uczniów element 

zdrowia a także swoiste lekcje wychowawcze. 
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 Nie można zapominać, jak istotnym czynnikiem, który ma dzisiaj wpływ  na życie 

jednostek jest technologia komputerowa i znajomość języków obcych. Kultura informatyczna 

i biegłe posługiwanie się językami staje się jednym z podstawowych elementów 

współczesnego wykształcenia, zatem od szkoły należy oczekiwać pomocy w kształceniu               

w tym kierunku. Zapewnienie uczniom różnorodnych możliwości korzystania z technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej, właściwie przygotowuje ich do życia w Unii Europejskiej.  

 Chcę, aby komputery w szkole były wykorzystywane nie tylko w pracy 

administracyjnej, ale także w procesie dydaktycznym przez wszystkich nauczycieli. 

Uczniowie i nauczyciele powinni wykorzystywać TI w projektach realizowanych także 

wspólnie z innymi szkołami. Moim długoterminowym celem jest uzyskanie przez szkołę 

certyfikatu Interkl@sa. 

 W kwestii nabywania biegłości posługiwania się TI oraz językami obcymi, chcę 

wzmocnić nauczanie poprzez pozyskiwanie funduszy w ramach projektów europejskich                           

a także zaangażowanie stażystów do prowadzenia konwersacji  i zajęć wyrównujących szanse 

edukacyjne. Priorytetem będzie też Klub Europejski i działania szkoły w kierunku możliwości 

wykorzystania programów europejskich.  

 

III. WYCHOWANIE   

1. Program szkoły. 

Nadrzędnym celem edukacji jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka. Szkoła 

musi, posiadać program wychowawczy, który  w sposób całościowy opisuje wszystkie 

treści działania o charakterze wychowawczym. 

Stwarzanie warunków do wychowania dzieci świadomych dokonywanych wyborów, 

właściwie reagujących w sytuacjach trudnych oraz aktywnie uczestniczących                          

w budowaniu obrazu własnej osoby, jest niezwykle ważnym zadaniem. Współczesna 

szkoła powinna wspomagać młodych ludzi w umacnianiu wartości, aby nie pogrążali            

się w chaosie tego świata.  

Szkoła jako wyspecjalizowana instytucja oświatowa musi zwracać szczególną uwagę 

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

podstawowych, uniwersalnych wartościach. Preferując twórczy charakter pracy 

wychowawczej, chcę wspomóc proces samorealizacji młodzieży. 

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. 
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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 umiejętności współpracy i pomocy. 

      Moim zamierzeniem jest, by funkcjonowanie placówki opierało się  na zasadach 

demokratycznych, by szkoła wdrażała młodych ludzi do aktywnego życia w społeczeństwie 

obywatelskim. W szkole muszą być przestrzegane prawa ucznia i zgodnie ze statutem 

zorganizowane warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka.  

        Planuję wspomaganie procesu wychowawczego poprzez:  

•     szeroko rozumianą samorządność uczniowską,  

•     ścisłą współpracę z rodzicami, pedagogizację rodziców, promocję ich działań  na rzecz 

szkoły i środowiska,  

•     nawiązanie do patrona szkoły   Jana Pawła II oraz  znanych współczesnych autorytetów.  

        Należy wdrażać młodzież do „ brania życia w swoje ręce”. Powinni być świadomi,                

że pewnego dnia ich wartości staną się wartościami społeczeństwa. Powinni nabrać 

przekonania, że warto swoje plany przekuwać w projekty  nie bać się marzyć.                          

Praca pedagogów, rodziców, szkoły powinna skupić się na wspieraniu nabytych 

prawidłowych przekonań i powodowaniu zmian przekonań niszczących pozytywny świat 

dziecka.  

      Za równie ważny element wychowania i kształcenia, uważam wypracowanie nowych, 

atrakcyjnych form spotkań, komunikacji na płaszczyźnie: uczniowie – rodzice – nauczyciele 

oraz opracowanie projektu pedagogizacji rodziców oraz projektu zachęcającego                     

ich do zaangażowania w życie szkoły. 

        Rozpoznawane na bieżąco w szkole problemów wychowawczych będzie należeć               

do szkolnego zespołu wychowawczego.  

       W szkolnym programie profilaktyki, wspomagającym proces wychowawczy, 

budowanym na podstawie rozpoznania rodzaju i stopnia zagrożenia, musi być na stałe, 

miejsce na bloki tematyczne takie, jak: alkoholizm;  nikotynizm; narkomania; zdrowie                      

i bezpieczeństwo; wagary, ucieczki z lekcji, ucieczki z domu; agresja werbalna, agresja 

fizyczna, autoagresja; komunikacja interpersonalna. 

       Działania wychowawcze i profilaktyczne placówki powinny być jednolite i spójne, 

realizowane przy współudziale wszystkich członków społeczności szkolnej.  
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1. Bezpieczna szkoła  

       Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz różnorodność zajęć 

pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole.  

Organizacja zajęć musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.                    

W czasie pobytu w szkole uczniowie muszą mieć zapewnioną odpowiednią opiekę.              

Ważne jest opracowanie  i wdrożenie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia, 

organizowania pomocy w postaci terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych 

dla uczniów niedostosowanych społecznie lub agresywnych.  Zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniów w szkole, będzie ważnym zadaniem. Planuję prowadzenie programu „ Bezpieczna              

i przyjazna szkoła” przy współdziałaniu wszystkich instytucji zainteresowanych poprawą 

bezpieczeństwa.   

       Istotne jest też uświadomienie uczniom zagrożeń od strony uzależnień. Największa 

skuteczność działań jest obserwowana, gdy sama młodzież jest organizatorem różnych 

przedsięwzięć. Myślę o programie, który jest warsztatem kształtującym rozwój emocjonalny 

oraz treningu zastępowania agresji TZA – ART, który jest warsztatem kształtującym 

zdolności asertywne, program wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowania 

młodzieży niedostosowanej. Uczniowie ci wykazują szereg braków w kontaktach z innymi, 

panowania nad emocjami, radzenie sobie z gniewem oraz w sytuacjach stresowych. Wśród 

młodzieży poddanej treningowi znacznie poprawia się jakość więzi rodzinnych, a uczestnicy 

treningów w większym stopniu osiągają sukces życiowy ( ukończenie szkoły, mniej 

konfliktów z prawem). 

 

IV. OPIEKA  

       Szkoła w dalszym ciągu będzie troszczyć się o wszechstronny rozwój uczniów,                      

w  atmosferze bezpieczeństwa i poszanowania zdrowia przy aktywnym udziale rodziców. 

       Do najważniejszych zadań opiekuńczych szkoły zaliczam wspieranie rozwoju 

emocjonalnego – społecznego uczniów. Niezbędny jest życzliwy stosunek nauczycieli                

do uczniów i dobre rozumienie motywów ich postępowania, a także poznanie warunków 

życia swoich wychowanków.  

       Myślę, że jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest utrwalenie u uczniów 

skłonności do dobrej pracy, spełnienia obowiązków oraz umocnienie pozytywnego 

nastawienia do życia.  

               Szkoła powinna realizować swoją funkcję, opiekuńczą poprzez:  

•    organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin dotkniętych  bezrobociem, 

zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, 

•    podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,  
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•    pomoc w ochronie zdrowia dzieci, działania profilaktyczne, szkolenia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy, 

•    wspieranie rodziców w procesie wychowawczym dziecka.  

Moje działania zmierzać będą do realizacji w szkole programów profilaktycznych, 

finansowych m. in. w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

 

V. ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ  

     Zmiany zachodzące w naszym kraju powodują, że placówka oświatowa  jest odbierana 

przez pryzmat gospodarki rynkowej. Rynek jest miejscem, nie tylko wymiany towarów,             

ale również świadczenia usług. Od tych usług będzie zależało, czy szkoła będzie miała 

odpowiednią pozycję na rynku, a przez to większą liczbę uczniów.  

      Jednocześnie obowiązek sporządzania planu finansowego oraz konieczność  efektywnego 

wykorzystywania środków czyni z dyrektora szkoły menedżera jednostki budżetowej. 

      Efektywne kierowanie i administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system 

komunikowania się muszą być zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców,  pracowników                 

i właściwych instytucji zewnętrznych. 

1. Baza szkoły  

       Każda placówka oświatowa, aby mogła skutecznie realizować misję, wymaga 

określonych warunków funkcjonowania,  estetycznych i materialnych.                                      

Baza  Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego Nr 1 jest funkcjonalna, wyposażona w pracownie, 

pomoce dydaktyczne. Posiada dostęp do współczesnych źródeł wiedzy, pracownie 

specjalistyczne m. in. języków obcych, chemiczną biologiczną, historyczną, polonistyczne, 

matematyczne, geograficzną,  dwie pracownie komputerowe, centrum multimedialne, bardzo 

dobrze wyposażoną bibliotekę,  we wszystkich pracowniach zajęcia prowadzi się przy 

pomocy komputera, rzutnika multimedialnego z zastosowaniem nowoczesnych     programów 

edukacyjnych. Zamierzam swoje wysiłki skierować na doposażenie  w komputery, rzutniki 

multimedialne, programy edukacyjne sal lekcyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej oraz 

doposażenie dwóch świetlic szkolnych.   

2. Informacja i promocja szkoły. 

   W procesie zarządzania szkołą oraz kształtowania jej wizerunku i upowszechniania 

osiągnięć w środowisku istotną rolę pełnić będzie prowadzenie odpowiedniej polityki 

informacyjnej poprzez sprawny i skuteczny system pozyskiwania i obiegu informacji,                  

w szczególności :  

•  wykorzystanie Internetu i mediów  

•  informacja i promocja poprzez materiały poligraficzne  
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•  uściśleniu kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje, imprezy integracyjne,  

•  organizowanie planowych, tematycznych  zebrań z rodzicami z udziałem grona 

pedagogicznego oraz prelegentów,  

•  wykorzystanie tablic informacyjnych, prezentacji multimedialnych. 

    Ważną sprawą będzie promocja placówki, jej działań i osiągnięć poprzez media oraz strony 

internetowe. Nie bez znaczenia będzie wydawanie materiałów poligraficznych między innymi 

plakatów informacyjnych, folderu szkoły, kalendarzy.  

     W celu wytworzenia pozytywnego odbioru placówki oraz wyrobienia wśród uczniów 

lokalnego patriotyzmu, szkoła musi być inicjatorem innowacyjnych pomysłów,                               

a także włączać się w ważne i wartościowe wydarzenia lokalne i ponadlokalne.  

 

3.   Nadzór pedagogiczny. 

     Praca szkoły winna podlegać ciągłemu nadzorowi. Sprawny i skuteczny nadzór 

pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższeniu jakości jej pracy           

a zasady jego organizacji muszą być czytelne i znane nauczycielom. Uważam, że bardzo 

przydatna w kierowaniu szkołą jest ewaluacja wewnętrzna, która ukazuje, że robi się coś tak 

jak trzeba , za jej pomocą można wyraźniej wskazać mocne strony szkoły oraz jej problemy           

a ich analiza pozwala na dokonywanie ewaluacji w programie rozwoju. Istotne jest,                   

aby wyniki wewnętrznej ewaluacji były zbieżne z wynikami zewnętrznej ewaluacji. 

     Dyrektor powinien wspierać kadrę podnoszeniu jej pracy poprzez tworzenie szans 

równego rozwoju, organizowanie opieki nad początkującymi nauczycielami, nadzorowanie              

i ocenianie pracy każdego nauczyciela, docenianie sukcesów i eliminację niedociągnięć 

nauczycieli. 

     Dyrektor musi działać zgodnie z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego                          

a jednocześnie wspierać  nauczycieli w osiąganiu ich celów. Stosowany system oceniania 

nauczycieli powinien dostarczać informacji o ich pracy i wpływać na ich rozwój zawodowy.  

      W szkole podstawowej i gimnazjum musi być prawidłowo prowadzona kontrola 

spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego, także kontrola dokumentacji pedagogicznej 

placówki,  którą prowadzi się, przechowuje i udostępnia zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego.  

 

VI. UWAGI  KOŃCOWE  

   Przedstawiona koncepcja odpowiada, w moim odczuciu, na postawione  we wstępie 

pytania. Jestem przekonany, że najlepszym sposobem w procesie edukacji i wychowania        

jest pokazywanie uczniom ich możliwości, samemu dając tego przykład. Młodzi ludzie 

potrzebują wzorców życia w zgodzie z własnymi wartościami. Dlatego przewiduję ciągłą 



10 
 

pracę w gronie pedagogicznym, szeroko rozumiane samokształcenie i doskonalenie kadry.  

Myślę o wyjazdach integracyjnych, warsztatach, kursach prowadzonych  w szkole. Preferuję 

kierowanie zespołem poprzez motywacje, współuczestnictwo w wykonywaniu zadań przy 

jednoczesnym dostrzeganiu pojedynczego człowieka. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno  

– wychowawczej są wynikiem zaangażowania wykwalifikowanej, doświadczonej                          

i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji, otwartej na potrzeby 

ucznia.  

     Potrzebna jest równowaga między kompetencjami w nauczanym przedmiocie                                 

a kompetencjami pedagogicznymi, między uczeniem a wychowywaniem, między teorią                 

a praktyką, także między indywidualną wolnością i odpowiedzialnością nauczycieli a pracą 

zespołową w szkole, wreszcie między doskonaleniem zawodowym a rozwojem zainteresowań 

i aktywnym udziałem w życiu lokalnym.  

     Moje działania zmierzać będą do dalszego wcielania w życie przesłania:  „Każdy człowiek 

zobowiązany jest przyczyniać się, ile w jego mocy, dla dobra innych”.  


