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BAZA SZKOŁY 

Na bazę lokalową szkoły składają się: dwupiętrowy budynek dwuskrzydłowy oddany 

do użytku w 1981 roku. Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, dwie 

małe sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne i orlik do koszykówki.  

Posiada następujące pomieszczenia do dyspozycji uczniów: 

 ponad 30 sal lekcyjnych, w tym :2 pracownie informatyczne , 

 2 sale do zajęć socjoterapeutycznych, 

 świetlica szkolna wraz z salą zabaw, 

 biblioteka, 

 stołówka, 

 pracownia logopedyczna. 

    Priorytetowym zadaniem z zakresu wzbogacania bazy szkoły jest potrzeba pracowni 

językowej i pracowni przedmiotowych (chemiczna , fizyczna). Będę starała się poprzez 

udział w projektach grantowych pozyskać środki na wyposażenie i stworzenie tych sal. 

Ponad  to konieczna jest modernizacja istniejącej już pracowni komputerowej dla klas 

I-III. Z uwagi na ciągły postęp i rozwój technologii informacyjno - 

komunikacyjnych  konieczne jest doposażenie szkoły w tablice interaktywne- niestety 

niektóre sale ich do tej pory nie posiadają. Chciałabym również, aby uczniowie klas 

młodszych ze względów bezpieczeństwa i komfortu pracy zajęły osobne skrzydło 

szkoły oddzielając tym samym ich od klas starszych i dając im możliwość pracy w 

osobnych salach wychowawczych dostosowując ich czas pracy do ich potrzeb.  

   W myśl nowoczesnej szkoły chce wprowadzić do naszej biblioteki program 

MOLNET+ ułatwiający codzienną pracę bibliotekarza i przyspieszający 

ewidencjonowanie wypożyczeń. Katalog biblioteki będzie dostępny dla uczniów  

o każdej porze i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, także  

z urządzeń mobilnych. 

Kolejne bardzo istotne elementy dotyczące bazy szkoły to : 

-modernizacja boiska wielofunkcyjnego, modernizacja sali gimnastycznej. 

-ujęcie szkoły w programie głębokiej termomodernizacji szkół, 

-remont szatni z zastosowaniem szafek dla uczniów, 

-sukcesywne remonty całych sieci wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, 



-remont łazienek w szczególności dla uczniów oraz częściowe przystosowanie do 

potrzeb niepełnosprawnych. 

Wnioski: 

-Należy pozyskiwać fundusze miedzy innymi poprzez ofertę dla podmiotów 

pragnących wynajmować pomieszczenia na cele edukacyjne. 

- Należy samodzielnie poszukiwać możliwości aplikowania o fundusze, wnioskować  

o programy grantowe, aby baza szkoły została wzbogacona dla potrzeb uczniów. 

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 

Obecnie Szkoła Podstawowa nr 2  liczy 77 nauczycieli, 24 osoby w administracji  

i obsłudze. Liczba uczniów 759 to jest 35 oddziałów plus 1 oddział zerowy a w nim 25 

dzieci. Dobre warunki lokalowe, szeroka baza dydaktyczna i wysoko wykwalifikowana, 

doświadczona kadra pedagogiczna zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych 

oraz wysokiej jakości pracy szkoły. Dominującą  grupę stanowią nauczyciele 

dyplomowani z wieloletnim stażem pracy oraz doświadczeniem zawodowym. 

Nauczyciele kontraktowi i mianowani , którzy stanowią zdecydowaną mniejszość  są 

również zaangażowani w swoją pracę, podejmują szereg inicjatyw, chętnie się 

dokształcają oraz zdobywają kolejne szczeble awansu zawodowego. 

Wizja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku   

 Szkoła jako wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 Szkoła umożliwiająca uczniom wszechstronny rozwój, kształcąca potrzebę aktywnego 

spędzania wolnego czasu, stwarzająca warunki do nauki wszystkim, bez względu 

na ich możliwości psychiczne i fizyczne. 

 Szkoła, w której panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej 

nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy 

i współdziałaniu. 

 Szkoła, której kadrę tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych 

założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

 Szkoła aktywnie włączająca się do działań na rzecz społeczność lokalnej. 

 Szkoła współpracująca z innymi placówkami w mieście i poza nią. 



 Szkoła, której uczniowie i absolwenci odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, 

kultury i sportu, są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę. 

 

 Misja szkoły 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 

kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami 

innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną 

uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku                  i uczciwości jako postawy 

życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i 

kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez 

kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Każdy nauczyciel poprzez swoją pracę wychowawczą 

dąży do realizacji ogólnego celu, jakim jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia. 

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu pragniemy ukształtować człowieka aktywnego, 

otwartego i samodzielnego, który jest dobrze przygotowany do funkcjonowania we 

współczesnym świecie. Podstawowym zadaniem Szkoły jest tworzenie optymalnych 

warunków dla rozwoju każdego ucznia. Dążymy do kształtowania takich umiejętności, jak 

samodzielne uczenie się, swobodne porozumiewanie, prezentowanie własnego punktu 

widzenia czy współdziałanie. 

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie 
postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, 
nauczycieli i rodziców.  

 

Sylwetka absolwenta 

Dążeniem Szkoły Podstawowej Nr 2 im Polskich Olimpijczyków jest przygotowanie 

uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania 
samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący 
szkołę:  

…jest aktywny - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę 

swojego potencjału,  
- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,  
- wykazuje się samodzielnością, 
 

… jest ciekawy świata             - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając  



                                                      z różnych źródeł,  
- lubi i chce się uczyć, 
- jest wrażliwy na piękno przyrody,  

 

... jest odpowiedzialny            - umie podejmować działania i przewidywać ich 

konsekwencje,  
- umie rozwiązywać problemy, 
- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,  
- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,  
- umie dokonać samooceny, 

 

…jest otwarty - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 
- umie współdziałać w grupie,  
- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy 

innych,  
- jest dobrym organizatorem, 

 

…jest optymistą - jest pogodny, 

- pozytywnie patrzy na świat, 
- wierzy w siebie,  
- umie odróżniać dobro od zła, 

 

…jest prawy - cechuje go uczciwość i prawdomówność, 
- zna normy dobrego zachowania się i według nich  

postępuje, 
- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się  

wobec nich zachować, 
 

…jest tolerancyjny                   - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś  
naturalnym, 

- jest wrażliwy na potrzeby innych, 
 

…jest krytyczny - selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia  
ich przydatność do określonego celu, 

 

… jest świadomy                     - zna swoją wartość,  
swoich praw i praw - zna i respektuje prawa innych.  
innych ludzi 

 

 

 

 

 



DZIAŁANIA W OBSZARZE DYDAKTYCZNYM 

   Głównym celem pracy edukacyjnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. 

Zadaniem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę  i kompetencje, by był 

odpowiedzialnym, kreatywnym i wrażliwym człowiekiem, aby potrafił uczyć się przez 

całe życie . Szkoła ma zapewnić wysoki poziom procesu dydaktycznego , stwarzający 

każdemu uczniowi szansę rozwoju, umożliwiający osiąganie wysokich efektów 

dydaktycznych. Zadaniem dyrektora szkoły i główną funkcją szkoły jest organizowanie 

procesu dydaktyczno - wychowawczego. Niezwykle ważne jest , aby poruszać się w 

tym obszarze sprawnie i kompetentnie, podejmować działania z korzyścią dla rozwoju 

uczniów.  

Moimi priorytetami będą: 

 organizowanie i planowanie  procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się; 

 przygotowanie uczniów klas 1-3 do kształcenia w drugim etapie edukacyjnym  

i uczniów klas 4-8 do edukacji w szkolnictwie ponadpodstawowym. Proces ten 

powinien być zindywidualizowany, uwzględniający predyspozycje i zainteresowania 

uczniów, z systemem pozytywnych bodźców, skierowany na kształtowanie 

umiejętności posługiwania się wiedzą zdobytą w szkole, z naciskiem na kształcenie 

twórczego, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów; 

 proces dydaktyczno- wychowawczy musi przebiegać przy wiodącej roli rodziców; 

 udział w projektach edukacyjnych dotyczących między innymi podniesienia poziomu 

edukacji  pod względem kodowania nie tylko na informatyce, ale też na lekcjach 

matematyki, techniki, przyrody, historii, fizyki, muzyki, języka polskiego, niemieckiego 

czy angielskiego. Możliwości zdobywania kompetencji, które będą bardzo przydatne 

w przyszłości- udział w projektach organizowanych m.in. przez fundacje Orange- 

Seperkoderzy, Megamisja; 

 stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez 

poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły  - organizowanie zajęć pozalekcyjnych  w formie 

kół zainteresowań, z ogromnym naciskiem na  potrzeby i uzdolnienia uczniów- praca  

z uczniem zdolnym, pomoc; 

 Ważnym aspektem funkcjonowania szkoły i indywidualnego postrzegania ucznia 

jest praca z uczniem zdolnym. Praca ta powinna opierać się na zajęciach kół 

przedmiotowych i innowacjach pedagogicznych oraz zróżnicowanych formach 

pracy na zajęciach, udziale w projektach. Organizacja dodatkowych zajęć 

edukacyjnych umożliwia rozwój ucznia w kierunku jego zainteresowań, udziału  



w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach. Rozwój tego kierunku 

wymaga wiele wysiłku, wkładu osobistego i zaangażowania nauczycieli, by 

zaowocować ciekawymi i twórczym poszerzeniem ofert zajęć, pozaszkolne formy 

zajęć edukacyjnych w oparciu o współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi.  

Umożliwienie tym uczniom udziału w warsztatach, spotkaniach. Działania te będą 

owocować corocznie uzyskiwaniem przez grupę uczniów tytułu laureatów, 

finalistów, wyróżnień; 

 wdrażanie programów nauczania gwarantujących realizację podstawy programowej,  

z uwzględnieniem możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów, 

 podnoszenie efektów pracy dydaktyczno - wychowawczej  szkoły, wyników nauczania, 

 promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach poprzez stronę 

internetową, facebooka i kanał szkolny youtube oraz gazetkę szkolną i mediach 

lokalnych; 

 zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez ukazywanie pozytywnych wzorców 

miedzy innymi absolwentów szkoły, zapraszanych olimpijczyków w ramach Dnia 

Patrona itp.; 

 podnoszenie aspiracji i chęci dążenia do osobistych sukcesów; 

 osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcanie nauczycieli do 

opracowywania ciekawych innowacji pedagogicznych i tworzenia programów 

autorskich, kształcenia podyplomowego; 

 zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych. Kształcenie  musi odbywać 

się tylko z wykorzystaniem sprawdzonych i nowoczesnych programów i metod 

nauczania, przy nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze. 

Pozyskanie pracowni językowej dzięki projektom grantowym to jeden z celów do 

realizacji. Istotne elementy w tym zakresie to: 

 nowatorskie metody, nauka języków poprzez udział w projektach, 

organizacje zajęć poza murami szkoły i docenienie  ogromnego 

znaczenia dla przyszłości naszych uczniów komunikacji w innym języku , 

łączenie aktywnego wypoczynku z nauką języka angielskiego  

w codziennej komunikacji 

 udział w programach międzynarodowych  eTwinning, Erasmus, 

telekonferencje prowadzone już w klasach, młodszych pozyskanie 

europejskich partnerów, poznanie ich kultury, zabytków i zwyczajów,  



 szczególną wagę chciałabym też nadać: wychowaniu patriotycznemu, popularyzacji 

czytelnictwa, rozwijaniu kompetencji informatycznych, kształtowaniu i rozwijaniu 

kompetencji kluczowych;  

 podniesienie poziomu aktywności sportowej uczniów.  

Wzbogacenie oferty edukacyjnej- odbudowa kondycji fizycznej i psychicznej, relacji 

interpersonalnych uczniów po zdalnym nauczaniu ( dodatkowe zajęcia sportowe) 

-zamierzam dążyć , aby nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w projektach 

Ministerstwa Edukacji i wszelkich programach związanych z rozwojem naszych 

uczniów pod względem ruchu; 

-współpraca z klubami sportowymi; 

-ukazywanie wzorców znanych sportowców; 

- promocja sportu poprzez ukazywanie ogromnych osiągnieć naszych uczniów  

w różnych dziedzinach sportu; 

 -propagowanie uprawiania różnych dyscyplin sportowych poprzez m.in. zapraszanie 

trenerów; 

-zwrócenie uwagi na konieczność indywidualnych programów nauczania dla wybitnych 

sportowców naszej szkoły; 

-stworzenie warunków do pogodzenia nauki i sportu; 

- ukazywanie dobrych wzorców; 

-w ramach świetlicy utworzenie –zajęć aktywna świetlica – opracowanie programu 

dostosowanego do grup wiekowych przebywających w świetlicy; 

- promocja zdrowia jako jeden z głównych kierunków edukacyjnych 

- nacisk na edukacje klimatyczną, ekologiczną. Zachęcanie do segregacji odpadów  

i zbierania, np.: baterii, nakrętek, i udziału w regionalnych i ogólnopolskich akcjach 

ekologicznych. Dbałość o środowisko. 

                                                                                                                        

DZIAŁANIA W OBSZARZE: 

WYCHOWAWCZYM, OPIEKUŃCZYM, PROFILAKTYCZNYM 

   Ważne miejsce w codziennej pracy zajmują zagadnienia wychowawczo– 

profilaktyczne szkoły. Wynikają one z programu wychowawczo  - profilaktycznego   

i mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Są 

ukierunkowane na wychowanie ucznia, który ma być człowiekiem 

uczciwym,  umiejącym żyć z innymi  i dla innych, który akceptuje siebie, ma poczucie 

własnej wartości  i jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje. Najważniejsze 



działania szkoły z tego obszaru dotyczą   wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju ku 

pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej, społecznej 

zgodnie z możliwościami uczniów. W realizacji zadań wychowawczych dążę  

do jednolitości oddziaływań rodziców i szkoły.  

Moimi priorytetami w tym obszarze będą: 

 Uczniowie w szkole  mogą liczyć na działania profilaktyczne i zajęcia integracyjne 

w klasach, aby odbudować relacje rówieśnicze. Ogromna rola wychowawcy 

klasowego, pedagoga- zwrócenie uwagi na odbudowę relacji interpersonalnych 

dzieci. Częste wyjścia, zabawy integracyjne, wspólne rozwiązywanie problemów, 

szukanie odpowiedzi, udział w zajęciach integrujących grupę np. przez edukację 

ekologiczna. Utworzenie w gazonach szkolnych zielników klasowych (kontynuacja 

projektu –Zielone SP2-stowrzonego przeze mnie wraz ze społecznością szkolną). 

 Ścisła współpraca i edukowanie rodziców. Udzielanie konsultacji specjalistycznej 

dotyczącej odpowiedzi: jak pomóc dziecku w radzeniu sobie ze złymi skutkami 

nauki zdalnej, jak rozpoznawać sytuacje kryzysowe i jak się z nimi zmierzyć. 

Oprócz pracy systemowej – diagnozy i opracowania konkretnego modelu działania, 

uczniowie będą mogli liczyć także na indywidualną i grupową pomoc 

psychologiczną. 

 Eliminowanie skutków pandemii -bieżące diagnozowanie efektów zdalnego 

nauczania, potrzeb uczniów. Objęcie pomocą dydaktyczno-wychowawczą uczniów 

wymagających uzupełnienia wybranych treści oraz zagadnień z Podstawy 

Programowej. 

 Duży nacisk kładziony jest na przeciwdziałanie cyberprzemocy i profilaktykę 

przed uzależnieniami od alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy. 

 Walka z fonoholizmem-współpraca z poradnią PP, udział w programach 

profilaktycznych. 

 Zapewnienie kształtowania u uczniów postaw prospołecznych  poprzez możliwość 

działania z zakresu wolontariatu- propagowanie działalności w Szkolnym Kole 

Wolontariatu. 

  Przygotowanie dla uczniów i rodziców oferty promującej ucznia zdolnego, 

wspierającej ucznia z trudnościami edukacyjnymi. 

 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z opiniami i orzeczeniami  

z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, są objęci szczególną troską dyrekcji, 

specjalistów, nauczycieli. U takich uczniów należy właściwie rozpoznać potrzeby, 



jak również stosować wszelką pomoc ukierunkowaną na zaspokojenie potrzeb  

i realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych badań oraz własnej 

diagnozy dokonywanej zgodnie z nowymi zasadami udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej uczniom. Ścisła współpraca szkoły z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną jest dla szkoły bardzo istotna. Działania włączające 

do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów  

i rodziców, wspierania doradczego i szkoleniowego nauczycieli także w formie 

szkolenia  w zakresie identyfikowania problemów u uczniów oraz prowadzenia 

wspierających zajęć wychowawczych, integracyjnych, profilaktycznych, udzielania 

wspierających konsultacji, wsparcia, pomocy psychologicznej nauczycielom, 

wychowawcom lub innym pedagogom czy psychologom, którym szczególnie 

trudno jest wspierać uczniów, gdyż sami przeżywają stan silnego przygnębienia 

epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny.  

 Obecna sytuacja trwającej pandemii wymaga szczególnego zwrócenia uwagi  

na udział w programach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci, 

młodzieży, nauczycieli i rodziców. 

 Należy dążyć do tego, aby w szkole znajdował się psycholog może z tzw. „godzin 

do dyspozycji dyrektora”. 

 W ramach promowania edukacji prozdrowotnej u uczniów chciałabym kontynuować 

organizowanie corocznych konkursów zdrowego żywienia, realizować zajęcia 

promujące zdrowy styl życia . Ponadto we współpracy m.in. 

ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  zachęcać do udziału w programach 

promującym zdrowie .  

 Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego. Uwieńczeniem realizacji 

programu będą: konkursy, np. wiedzy na temat AIDS, ruchu drogowego, literackie, 

plastyczne; programy dla klas czwartych pod nazwą „Witaminki dla chłopczyka i 

dziewczynki”; „Walka z hałasem”, „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy mnie, proszę”. 

 Promowanie zasad zdrowego stylu życia-aktywny udział uczniów w projektach, 

konkursach organizowanych na terenie szkoły, miasta. 

 Wzbogacenie oferty edukacyjnej-odbudowa kondycji fizycznej i psychicznej, relacji 

interpersonalnych uczniów po zdalnym nauczaniu ( dodatkowe zajęcia sportowe, 

tematyczne sekcje sportowo-rekreacyjne, spotkania z pedagogiem, psychologiem, 

przedstawicielami służb mundurowych) 



 Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych,  szanowanie tradycji rodzinnych, szkolnych 

i narodowych, 

 Monitorowanie wypełniania obowiązku szkolnego, sytuacji wychowawczej uczniów 

 Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności  uczniów, wspieranie inicjatyw 

samorządu, aktywnego uczestnictwa  w życiu szkoły 

 Wspieranie ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości, 

 Wdrażanie uczniów do zdrowego, bezpiecznego i wolego od nałogów stylu życia 

 Dbanie o kultywowanie tradycji  

 Stała troska o zapewnienie życzliwej atmosfery opartej na kulturze osobistej 

nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 Proponowanie tzw. kultury wysokiej, np. zapraszanie do szkoły na spotkania z 

uczniami ciekawych ludzi, np. w ramach program „Człowiek z pasją” – literatów, 

artystów plastyków, muzyków, dziennikarzy, organizowanie wycieczek 

krajoznawczych, wyjazdów na „zielone” i „ białe” szkoły, wizyt w instytucjach kultury, 

aktywny udział w inicjatywach organizowanych przez Miasto, dbałość o rozwój 

czytelnictwa poprzez stwarzanie przyjaznych warunków w bibliotece i czytelni oraz 

poprzez bogaty i ciekawy księgozbiór 

 

DZIAŁANIA W OBSZARZE: 

WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

Działania naszej szkoły mają również na celu aktywizowanie społeczności lokalnej 

oraz promowanie wartości edukacji. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę,  

że dobrej jakości edukacja w szkole podstawowej to dobra inwestycja , a waga 

różnorodnych zadań, inicjatyw,  oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych 

wymagają nieustannego starania i troski o wzrost jakości  pracy  placówki. 

Priorytetami  w  tym  obszarze będzie: 

 właściwa współpraca z organem prowadzącym szkołę, z organem nadzorującym 

pracę szkoły; 

 współpraca z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły 

 współpraca z sąsiadującymi przedszkolami; 

 współpraca ze szkołami , organizacja i pomoc we wspólnych przedsięwzięciach 

dotyczących promocji miasta, udziału we wspólnych obchodach dni tematycznych  

i innych uroczystościach; 

 nawiązanie współpracy o tym samym imieniu- promocja naszego miasta; 



 udział w projektach Lokalnej Grupy Działania Włocławek; 

 angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły; 

 pozyskanie sponsorów i  przyjaciół szkoły; 

 promowanie szkoły w środowisku lokalnym; 

 współpraca z lokalnymi mediami; 

 kontynuacja organizacji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas 

Trzecich oraz konkursu literackiego związanego tematycznie z imieniem naszej szkoły; 

 zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu z Fizyki i Chemii w ramach propagowania 

rozwoju nauk ścisłych i promocji szkoły; 

 organizacja uroczystości i  wydarzeń integrujących lokalną społeczność  z udziałem 

rodziców oraz gości: 

-Organizacja Olimpiady lekkoatletycznej szkół podstawowych 

-Organizacja Dnia Patrona 

-Drzwi Otwarte 

-Organizacja  festynów rodzinnych, prezentacje  talentów uczniów 

 dbanie o wizerunek szkoły, 

 promocja szkoły na stronie internetowej, facebooku i youtube, 

 prezentowanie dorobku uczniów, rodziców, nauczycieli (wystawki prac, 

galerie),  

 promowanie korzyści wypływające z udziału szkoły w licznych projektach 

edukacyjnych,  

 obserwacja losów absolwentów, ukazywanie ich sukcesów,   

  kontynuowanie prowadzenia zajęć otwartych dla dzieci z pobliskich przedszkoli,  

 

DZIAŁANIA W OBSZARZE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

Moje działania w tym obszarze będą dotyczyły wypełniania podstawowych 

obowiązków dyrektora wynikających  z przepisów  prawa oświatowego. Dużo uwagi 

będę przywiązywała do: 

 sprawnego kierowania pracą szkoły i reprezentowania jej na zewnątrz 

 sprawowania nadzoru pedagogicznego 

 zapewnienia należytej opieki nad uczniami oraz stwarzania warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego, 

 realizacji uchwał rady pedagogicznej, 

 właściwej współpracy z organami szkoły, 



 nadzorowania realizacji podstawy programowej, 

 monitorowania wszystkich obszarów pracy szkoły, 

 wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

 wzbogacania form działalności dydaktycznej , wychowawczej, opiekuńczej, 

 współpracy z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

  Podsumowując pragnę stwierdzić, że dołożę wszelkich starań, aby szkoła 

optymalnie realizowała zamierzenia we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. 

Postaram się poprzez swoją postawę, zaangażowanie i pomysły aktywizować grono 

pracowników szkoły do twórczej,  zespołowej i odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju 

naszej szkoły, a zwłaszcza dobra naszych dzieci i uczniów . Najistotniejszym moim 

zdaniem elementem, który chciałabym wprowadzić w szkole jest wszechstronnie 

rozumiana ,,jakość”. Dlatego wszystkie moje działania będą skierowane na całościowy 

rozwój osobowy uczniów i profesjonalny rozwój nauczycieli, na tworzenie właściwego 

klimatu sprzyjającego rozwojowi szkoły, którą tworzą. Szkoła musi być ,,organizacją 

uczącą się”, organizacją, która stale poszukuje sposobów odnowy poprzez nieustanny 

proces zespołowej refleksji, oceny dokonań, tworzenia wizji, zasad postępowania  

i struktur oraz doskonalenia pracowników z myślą o dobru klientów – uczniów  

i rodziców. Proces organizacyjnego kształcenia się w ,,uczącej się szkole” powinien 

następować na trzech płaszczyznach: szkoły jako określonej całości, zespołu 

nauczycieli oraz klasy (zespołu uczniów). 

Pragnę stworzyć szkołę, która jest miejscem uczenia się  

i doskonalenia wszystkich, ponieważ wyniki pracy uczniów są rezultatem całościowego 

oddziaływania szkoły na młodego człowieka. 
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