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„Prawo do wiedzy jest jak prawo do życia” 

                                                                                                                George Bernard  Show 

 

WSTĘP 

Szkoła Podstawowa nr 137 im. Wiktora Zina mieści się w Dzielnicy XIII Podgórze  przy 

ulicy Felikasa Wrobela 79. Jest to szkoła z wieloletnimi tradycjami lokalnymi i regionalnymi. 

Obecnie, według danych pozyskanych z Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa 

w Dzielnicy XIII 64% mieszkańców czuje się zintegrowanych ze sobą wykazując chęci do 

podejmowania wspólnych działań. Jest to ważna informacja wpływająca na jakość współpracy 

ze środowiskiem lokalnym uwzględniając angażowanie do działań na rzecz szkoły osoby 

powyżej 65 roku życia. 35% mieszkańców poniżej 30 roku życia pozostaje bez stałego 

zatrudnienia. W tym przypadku dostrzegam istotę diagnozy środowiska w którym wzrasta 

uczeń, ponieważ cechy środowiska lokalnego wpływają bezpośrednio na harmonijny rozwój 

poznawczy, motywację do działania, zaangażowanie i otrzymywane wsparcie. W tej sytuacji 

ważne jest wzmacnianie środowiska poprzez organizowanie szkoleń, spotkań integracyjnych, 

festynów z udziałem rodziców, dziadków oraz społeczności lokalnej. Działanie to spowoduje, 

że Szkoła Podstawowa nr 137 im. Wiktora Zina stanie się miejscem wszechstronnego, 

wielopokoleniowego kształcenia przyszłego pokolenia.  

Chcąc sprostać wymaganiom społecznym, dzieci i młodzież powinna nabywać 

kompetencje niezbędne do sprawnego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości. Istotne 

jest planowanie i organizowanie działań edukacyjno-wychowawczych w taki sposób, aby 

rozwijać u ucznia inteligencje wielorakie, a na ich bazie wdrażać ucznia do umiejętnego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych będących nieodzownym 

elementem rozwoju społecznego. Szkoła, jako instytucja społeczna do której trafia dziecko, jest 

odpowiedzialna za baczne koncentrowanie uwagi na kierunkach globalnych zmian. Działania 

zachodzące w szkole powinny przygotować uczniów do życia w społeczeństwie. Ważne jest 

wychowanie w duchu tolerancji i odmienności. Dzieci powinny wzrastać ze świadomością 

wielu punktów widzenia, co wpływa na wzmacnianie krytycznego dostrzegania rzeczywistości. 

Istotne jest kształcenie odwagi w przyjmowaniu odpowiedzialności za własny samorozwój oraz 

ponoszenie odpowiedzialności za dokonywane wybory. Kompetencje nabyte w wieku 

szkolnym, w późniejszym etapie życia będą wzmacniane tak, aby młody człowiek sprawnie 

radził sobie z zastaną rzeczywistością. 
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Wizja 

 

Szkoła Podstawowa nr 137 im. Wiktora Zina 

z oddziałami przedszkolnymi  

to nowoczesna edukacja dumna z dziedzictwa historycznego, 

otwarta, bezpieczna i przyjazna,  

wspierająca najmniejsze osiągnięcia uczniów,  

współtworzona przez całą społeczność szkolną. 

 

 

 

 

Misja                       

 

Misją Szkoły Podstawowej nr 137 im. Wiktora Zina  

jest tworzenie przestrzeni do uczenia się przez całe życie  

przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości edukacji,  

budowania kreatywności,  

kształcenia środowiska przyjaznego uczniom  

z poszanowaniem godności osobistej  

poprzez współpracę i partnerskie współdziałanie  

wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem szkoły. 
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Do czego zmierzamy 

 

Od  dawna   teoretycy  nauk  pedagogicznych  podkreślają    konieczność  podmiotowego  

traktowania  zarówno  uczniów  jak i nauczycieli. Nie  chodzi  wyłącznie o relacje  między  

swobodą  a  przymusem  jako czynnikami  zależnymi  od  nauczyciela i zwierzchnika,  ale  

przede wszystkim o osobistą  niezależność uczenia się przez całe życie oraz kształcenie 

odpowiedzialności za własny proces edukacyjny. Zmierzać będziemy do rozwijania wśród 

dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym inteligencje jakimi dysponuje człowiek takie jak: 

logiczno-matematyczna, ruchowa, muzyczna, językowa, przestrzenna, interpersonalna, 

intrapersonalna, przyrodnicza uwzględniając znajomość technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Działanie to, bez wątpienia, zmierzać będzie do wypracowania 

niepowtarzalnego profilu absolwenta u którego wszystkie inteligencje będą współpracować  

w różnych konfiguracjach. 

Kluczowe dla wszystkich osób tworzących społeczność szkolną jest zrozumienie, że 

każde osiągnięcia stają się nagrodą, jaką szkoła dostaje za opiekę nad swoimi uczniami, a rolą 

dyrektora jest wytworzenie motywującej atmosfery dla pracowników. Wszyscy pracownicy 

szkoły traktowani sprawiedliwie niewątpliwie będą przenosić taką postawę na uczniów i ich 

rodziców.  

 

Działania w obszarze dydaktycznym 

 

Celem nadrzędnym szkoły będzie – rozwijanie u dziecka inteligencji wielorakich  

z poszanowaniem praw i potrzeb drugiego człowieka  poprzez : 

 rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł technologii informacyjno-

komunikacyjnych; 

 doskonalenie komunikacji werbalnej poprzez systematyczne organizowanie polemik, 

debat i rozmów; 

 zaplanowanie planu lekcji w taki sposób, aby przedmioty ścisłe odbywały się  

w godzinach porannych; 

 włączanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych zarówno dla 

dzieci zdolnych jak i tych, które potrzebują wsparcia ze strony dorosłych; 

 stwarzanie uczniom warunków do współorganizowania przebiegu procesu uczenia się; 
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 stworzenie środowiska przyjaznego wszystkim uczniom;  

 utrzymywanie wysokiego poziomu nauczania; 

 promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach; 

 uczestniczenie w konkursach i zawodach organizowanych przez inne instytucje w celu 

umożliwienia uczniom odnoszenia sukcesów oraz zaprezentowania umiejętności  

i wiedzy; 

 stosowanie aktywnych metody pracy; 

 wyrównywanie braków w wiadomościach poprzez prowadzenie zajęć rewalidacyjnych   

i wyrównawczych.   

 

Bardzo ważnym  elementem pracy dydaktycznej szkoły jej ewaluacja. Po zakończonym 

semestrze konieczne jest podsumowanie działań podejmowanych w zakresie nauczania pojęć 

matematycznych (liczenie, rozwiązywanie zadań z treścią), polonistycznych (tempo czytania, 

wypowiedź pisemna), językowych (krótka wypowiedź pisemna, czasy). Przedmioty te są 

wiodące ze względu na egzamin klas ósmych. Zamierzam dokonywać ewaluacji po każdym 

zakończonym projekcie w celu przedstawienia wniosków z podjętych działań. Najważniejsze 

wnioski będą umieszczane na tablicy ogłoszeń dostępne publicznie. 

 

Działania w obszarze wychowawczym 

 

Celem wychowawczym szkoły jest: 

 rozwijanie u uczniów świadomości użyteczności zdobywanej wiedzy i umiejętności; 

- działania podejmowane przez uczniów będą eksponowane w szkole; 

- nauczyciele będą organizować pracę na lekcji w taki sposób, aby uczniowie stawali 

się poszukiwaczami wiedzy; 

 kształcenie w uczniach szacunku dla państwa, dobra wspólnego, idei patriotycznych; 

- udział w obchodach państwowych; 

- kultywowanie tradycji narodowych poprzez występy teatralne, udział w spotkaniach 

z ważnymi dla historii ludźmi;  

 nabywanie przez dzieci umiejętności konstruktywnego zachowania się  w sytuacjach 

trudnych; 

- organizowanie scenek dramowych; 



 

ANNA HESSE - GAWĘDA 7 

 

 

- udział w projektach związanych z wykluczeniem społecznym, zapobieganiem 

narkomanii, zapobieganiem alkoholizmowi; 

 wyrabianie u dzieci samodzielności i kreatywności w dążeniu do realizacji 

zamierzonych celów; 

 stwarzanie sytuacji umożliwiających dziecku przeżywanie, rozpoznawanie  

i dokonywanie wyborów wartości moralnych; 

 kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi oraz umiejętności 

współdziałania; 

 promowanie postaw i idei związanych z   patronem szkoły; 

 promowanie, organizacja i  realizacja zadań z zakresu wolontariatu; 

- Alma Spei  

- Dom Dziecka im. Jana Brzechwy 

- Kartka dla Powstańca; 

- List do Szpitala 

 promowanie wzorów  kulturalnego zachowania  w różnych sytuacjach życiowych;  

- stworzenie w szkole miejsca dla „Gwiazdy Miesiąca” – dziecka, które w danym 

miesiącu wyróżniło się postawą obywatelską; 

 kreowanie postawy odpowiedzialności  za środowisko społeczno-przyrodnicze; 

 propagowanie postaw  prozdrowotnych;  

- działania na rzecz zdrowego odżywiania się; 

- udział w warsztatach „W zdrowym ciele-zdrowy duch”; 

 przygotowanie do pełnienia ról społecznych i życia w rodzinie; 

 kształcenie współodpowiedzialność za funkcjonowanie w grupie rówieśniczej; 

 wspieranie ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości; 

 integrowanie uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami.  

 

Działania w obszarze współpracy z Nauczycielami 

 

Jako dyrektor szkoły będę starała się zapewnić nauczycielom: 

 przestrzeń do samorozwoju, szczególnie nauczycielom stażystom; 

 właściwy klimat pedagogiczny oparty na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu;   
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 systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przez zdobywanie kolejnych 

stopni awansu zawodowego, udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach 

doskonalenia zawodowego, organizowanie lekcji otwartych;  

 plan lekcji z przedmiotami ścisłymi zaplanowanymi w godzinach porannych; 

 skuteczny przepływ informacji bieżących; 

 wsparcie w organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów; 

 doskonalić wśród kadry nauczycielskiej kompetencje związane z diagnozą 

dominujących wśród uczniów inteligencji oraz właściwym planowaniem przebiegu 

zajęć lekcyjnych; 

 rozwój w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli kompetencji 

cyfrowych, umiejętne wykorzystywanie Krakowskiej Platformy Edukacyjnej oraz TIK  

w dydaktyce i administracji; 

 wdrażać innowacji programowe. 

 

Działania w obszarze współpracy z Rodzicami 

 

Jako dyrektor szkoły będę: 

 budowała atmosferę wzajemnego zaufania; 

 zapewniała rodzicom swobodny dostęp do informacji o postępach i trudnościach  

w nauce ich dzieci poprzez rzetelne i systematyczne funkcjonowanie dziennika 

elektronicznego; 

 usprawniała komunikację werbalną na linii rodzic-nauczyciel w działaniach 

wychowawczych, kulturalnych, włączając przedstawicieli Rady Rodziców w tworzenie 

szkolnej dokumentacji; 

 zachęcała do uczestniczenia w tworzeniu wspólnoty szkolnej; 

 czyniła szkołę jako obszar zintegrowany i zwarty; 

 nawiązywała współpracę z osobami starszymi, aby szkoła stała się miejscem nauki 

wielopokoleniowej; 

 wzbogacała  ofertę zajęć  pozalekcyjnych, a szansą dodatkową na pozyskanie środków 

finansowych mogą stać się projekty realizowane w oparciu o fundusze Unii 

Europejskiej.  
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Działania w obszarze integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym 

 

W pracy projektowej nad lokalną polityką oświatową ważne jest nawiązanie współpracy  

z przedstawicielami instytucji  środowiska lokalnego. Zamierzam współpracować z: 

 Radą Dzielnicy  

- współorganizowanie konkursu „Pochwal się wiedzą o Patronie Szkoły”; 

- współorganizowanie działań wynikających z wniosków złożonych przez uczniów, 

rodziców, nauczycieli, Radnych dzielnicy; 

 Parafią  

- udział w obchodach Odzyskania Niepodległości 

- współorganizowanie Jasełek; 

- udział w akcjach charytatywnych dla ubogich; 

- współorganizowanie rekolekcji wielkopostnych; 

- współorganizowanie „Dnia z Janem Pawłem II” 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

 Dziennym Ośrodkiem Socjoterapii dla Dzieci „U Siemachy”;  

- zorganizowanie w szkole świetlicy środowiskowej; 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 

 Przedszkolami  i szkołami  mieszczącymi się w dzielnicy; 

 Klubem Sportowym; 

 Młodzieżowym Domem Kultury; 

 Strażą Miejską; 

 Uniwersytetem Jagiellońskim; 

- organizowanie zajęć z uczniami i studentami Psychologii Stosowanej – 

Psychodietetyka; 

- organizowanie szkoleń dla rodziców i społeczności lokalnej „Jak prawidłowo 

zapakować dziecku II śniadanie”; 

- udział w zajęciach organizowanych na ternie wydziału matematycznego, 

chemicznego, fizycznego, biologicznego; 

 Uniwersytetem Pedagogicznym; 

- współpraca z praktykantami przede wszystkim z wydziałów informatycznych; 

- udział uczniów w zajęciach organizowanych w UP; 
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Działania w obszarze integracji szkoły ze Zjednoczoną Europą 

 

W Szkole Podstawowej szczególną uwagą objęte zostanie:  

 tworzenie świadomości europejskiej; 

 edukacja o kulturze i historii Europejczyków; 

 wymiana doświadczeń edukacyjnych; 

 wymiana młodzieży i nauczycieli z członkami Unii Europejskiej; 

 nauczanie języków obcych; 

 wspólne działania edukacyjne państw Unii Europejskiej poprzez programy, projekty  

i akcje; 

 udział w projektach e-twining 

 

Chciałabym, aby szkoła uczestniczyła w projekcie ERASMUS+. Dzięki temu programowi 

nauczyciele i uczniowie zdobywają nowe doświadczenia i kompetencje. Bardzo istotnym 

elementem pracy szkoły jest skuteczna nauka języków obcych, w taki sposób, aby uczniowie 

mogli swobodnie porozumiewać się ze swoimi rówieśnikami z innych państw. Uważam, że 

problematyka europejska powinna być obecna w szkole jeżeli chcemy przygotować dzieci  

i młodzież do życia w zjednoczonej Europie i sprawnego funkcjonowania na europejskim rynku 

pracy. 

 

Działania w obszarze wypełniania powierzonej funkcji dyrektora szkoły 

 

Jako dyrektor szkoły będę kierować stylem przywództwa organicznego i partycypacyjnego, 

dostrzegając i bazując na potencjale wszystkich osób tworzących społeczność szkolną.  

Bez wątpienia będę: 

 realizować  politykę edukacyjną państwa oraz Miasta Krakowa (w odniesieniu do 

Krakowa w oparciu o dokument „Strategia rozwoju edukacji w Krakowie na lata 2012-

2020”)  w tym skutecznie realizować nową podstawę programową; 

 współpracować ze szkołami wyższymi; 

 dbać o kulturę organizacji w której nauczyciele służąc wszechstronnemu   rozwojowi 

uczniów uwzględniają ich mocne strony, talenty i uzdolnienia; 
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 prowadziła edukację medialną dotyczącą bezpiecznego korzystania  z Internetu i innych 

narzędzi multimedialnych z jednoczesnym szerokim wykorzystywaniem TIK jako 

pomostu w pracy nauczycieli z uczniami; 

 optymalizowała wydatki finansowe, co ma niebagatelne znaczenie w dobie 

ekonomizacji życia; 

 podnosiła swoje kompetencji w zakresie umiejętności skutecznego komunikowania się 

w tym doskonalenie roli dyrektora szkoły jako mediatora wdrażając nowe, skuteczne 

metody negocjacji i kompromisu; 

 usprawniała  sposoby  komunikowania się z partnerami takimi jak Rada Pedagogiczna, 

Rada Szkoły i Rada Rodziców; 

 skutecznie aplikowała do programów unijnych ERASMUS+ takich jak „Kultura 

uczenia się” we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej”; 

 zachęcała do korzystania z kursów samodoskonalenia; 

 wprowadzała rzetelną ocenę działań podejmowanych przez nauczycieli w celu 

przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych; 

 wykorzystywała w planowaniu pracy dydaktycznej wyniki z egzaminów zewnętrznych; 

 uwzględniała i włączała w procesy edukacyjne osoby starsze; 

 aktywnie współpracowała z władzami Gminy w zakresie organizacji przedsięwzięć 

kulturalnych, patriotycznych, społecznych i naukowych; 

 pozyskiwała dodatkowe fundusze od sponsorów i darczyńców; 

 kontrolowała systematycznie stan bezpieczeństwa placówki; 

 aktualizowała prawo wewnątrzszkolne zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 

 troszczyć się o zdrowie, higienę, bezpieczeństwo pracy dzieci i młodzieży oraz 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych poprzez szkolenia BHP, szkolenie 

pierwszej pomocy, dyżury nauczycieli, regulaminy pracowni; 

 prowadziła ewaluację wewnętrzną jako narzędzie wspierające proces podejmowania 

decyzji, racjonalnego zarządzania, rozwiązywania problemów. 
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Działania w obszarze promocji szkoły 

 

Jako osoba odpowiedzialna za wizerunek szkoły w środowisku zewnętrznym będę: 

 promować i prezentować w środowisku pozytywne postawy uczniów, ich osiągnięcia 

w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach 

sportowych; 

 dbać o wizerunek strony internetowej, tak by była bieżącym źródłem informacji  

i kontaktów dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

 zapraszać lokalne media na ważne uroczystości i imprezy szkolne; 

 propagować działalność szkoły podczas konferencji naukowych o zasięgu 

ogólnopolskim i międzynarodowym; 

 

Działania w obszarze rozwoju infrastruktury, bazy, urządzeń 

 

W odniesieniu do  bazy  szkoły  należy, przede wszystkim zaznaczyć, że  zarówno 

podstawowe wyposażenie szkoły w infrastrukturę techniczną,  jak również,  jej  zasoby 

sprzętowe są systematycznie udoskonalane. Sprzęt  służący bezpośrednio procesowi  

dydaktycznemu  należy gromadzić, aby stał się  mocnym atutem szkoły (we wszystkich  salach  

lekcyjnych i klasopracowniach  powinien znaleźć się  rzutnik multimedialny wraz  

z zamontowanymi na stałe ekranami, tablice multimedialne). Zamierzam utworzyć szkolne 

Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej z dostępem do Internetu. 

Planując  dalszą  modernizację  bazy sprzętowej szkoły chciałabym,  aby sprzęt 

przeznaczony dla  procesu dydaktycznego był nowoczesna i spełniał standardy  MEN  zarówno  

ilościowe  jak i  jakościowe. 

W latach  2019 – 2024  planuję  następujące  działania  w zakresie wzbogacenia  

i modernizacji infrastruktury technicznej jak również  sprzętowej : 

 utworzenie niezbędnej pracowni technicznej oraz laboratorium języków obcych; 

 dostosowanie pomocy naukowych w poszczególnych pracowniach oraz szkolnej 

bibliotece do wymogów reformy edukacji; 

 malowanie  sal lekcyjnych; 

 modernizację systemu oświetlenia tak, aby  koszty  utrzymania  szkoły  zostały znacząco 

zmniejszone; 
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 poprawa ładu przestrzennego uwzględniającego potrzeby rozwojowe i oczekiwania 

związane z nowym dorosłym stylem życia uczniów klas siódmych i ósmych; 

 organizacja przestrzeni dla wspólnej pracy i spędzania wolnego czasu w szkole jak  

i w jej obrębie; 

 zadbanie o rozwój kinestetyków poprzez wizualizację przestrzeni szkolnej; 

 propagowanie postaw prozdrowotnych uwzględniając dojazd do szkoły na rowerze; 

 

Wymienione obszary są jednakowo ważne, ponieważ ich jakość kształtuje obraz szkoły i daje 

możliwość rzetelnej oceny jej funkcjonowania. 

 

Działania w obszarze współpracy ze Związkami Zawodowymi 

 

Związki Zawodowe odgrywają istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa zawodowego 

zatrudnianych osób. Jako dyrektor szkoły zapewniam: 

 współpracować z przedstawicielami Związków Zawodowych w duchu zrozumienia  

i wzajemnego wsparcia; 

 podejmowanie wspólnych działań mających na celu ochronę interesów pracodawcy  

i pracowników; 

 dołożyć wszelkie starania, aby spory rozwiązywane były polubownie. 

 

Model absolwenta 

 

Wszystkie procesy zachodzące w szkole skierowane są na kształcenie u ucznia 

dojrzałości pod względem moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym  

i obywatelskim, twórczym, samodzielnym i odpowiedzialnym, prawym i uczciwym, 

kulturalnym z rozwiniętą potrzebą samorozwoju osobowości w każdym jej obszarze.  

Uczeń kończący szkołę: 

 jest przygotowany do życia we współczesnym świecie - posiada wiedzę i umiejętności 

ponadprzedmiotowe oraz wysoki poziom posługiwania się językami obcymi, umie 

wykorzystywać je w praktyce; posługuje się nowymi technologiami; 
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 jest odpowiedzialny i zdyscyplinowany - zdaje sobie sprawę z możliwych następstw 

różnych działań; gotów jest ponieść konsekwencje za swoje postępowanie i swoje 

decyzje; potrafi przyznać się do błędu; 

 jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym ; 

 szanuje prawo, jest uczciwy – stosuje się do ogólnie przyjętych norm i przepisów  

w szkole i poza nią; rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o ogólnie obowiązujący 

system wartości; umie stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach 

trudnych i niejednoznacznych; 

 przejawia wysoką kulturę osobistą – potrafi odpowiednio ubrać się i zachować w każdej 

sytuacji; zna i stosuje zasady savoir - vivre; nie używa wulgaryzmów; 

 potrafi pracować w zespole – pełni różne role, aktywnie uczestniczy w planowaniu, 

organizacji, realizacji i podsumowaniu działań; 

 szanuje ojczyznę – zachowuje odpowiedzialną postawę wobec symboli, obrzędów  

i tradycji narodowych; 

 docenia piękno przyrody - dba o stan środowiska naturalnego, jest wrażliwy - niesie 

pomoc potrzebującym.   

 

Ewaluacja koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły 

 

 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest wynikiem ciągłego dążenia do 

zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania.   Ze względu na 

stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli 

program rozwoju szkoły będzie stale monitorowany i dostosowywany.   Ewaluacja będzie 

prowadzona na trzech poziomach:  

 autoewaluacja – obowiązuje każdego nauczyciela; 

 ewaluacja wewnętrzna w wybranych obszarach – prowadzona w każdym roku 

szkolnym. Ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian  

w następnym roku szkolnym; 

 ewaluacja końcowa – przeprowadzona na zakończenie realizacji koncepcji 

funkcjonowania i rozwoju szkoły, podsumowująca osiągnięte wyniki.  
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Sposób upublicznienia koncepcji funkcjonowania i pracy szkoły 

 

Koncepcja funkcjonowania i pracy Szkoły Podstawowej nr 137 im. Wiktora Zina  

z oddziałami przedszkolnymi zostanie: 

 zamieszczona na stronie internetowej; 

 udostępniona w pokoju nauczycielskim; 

 udostępniona w bibliotece szkolnej; 

 przedstawiona Radzie Samorządu Uczniowskiego; 

 przedstawiona dzieciom i młodzieży podczas godzin wychowawczych; 

 przedstawiona rodzicom uczniów podczas zebrania.   

  

PODSUMOWANIE 

Przedstawiona koncepcja funkcjonowania i pracy szkoły nie wyczerpuje wszystkich 

planowanych przeze mnie działań, które zamierzam wprowadzić i kontynuować na stanowisku 

dyrektora szkoły. Przedstawiony plan  wskazuje główne elementy rozwoju szkoły na najbliższe 

5 lat. Wprowadzana od 2017 roku reforma edukacji jest również dla mnie osobiście 

wyjątkowym wyzwaniem ponieważ chciałabym, aby kierowana przeze mnie szkoła wdrożyła 

wszystkie założenia reformy w taki sposób, aby każdy uczeń, rodzic i nauczyciel czuł się 

bezpiecznie. Moje dotychczasowe doświadczenia wskazują, że niezbędnym warunkiem 

skutecznej pracy dyrektora – menadżera oświaty jest elastyczne dostosowywanie się do realiów 

z zachowaniem efektywnego współdziałania. Tak zidentyfikowane szanse rozwojowe stojące 

przed szkołą, przywołują nie tylko wizję i misję przyszłości, ale przede wszystkim stają się 

realnym kształtem zmian rozwojowych nowoczesnej placówki z tradycjami, w której chce się 

uczyć.  
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