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Gidle,  24 marzec 2021 r. 

 

„Dzisiaj należy wiedzieć,  

co trzeba zrobić jutro,  

      by radzić sobie pojutrze!” 

 

 

Opracowując koncepcję pracy szkoły na lata 2021-2026,  wykorzystałam wnioski  

z nadzoru pedagogicznego, obserwacji własnych oraz nauczycieli. 

W tworzeniu koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły kierowałam się: 

 polityką oświatową Ministra Edukacji i Nauki - rozwiązania dotyczące nowego 

ustroju szkolnego, związane z tym modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu 

szkoły; 

  założeniami lokalnej strategii rozwoju edukacji; 

  zadaniami priorytetowymi Łódzkiego Kuratora Oświaty; 

  obowiązującymi przepisami prawa; 

  dotychczasowymi doświadczeniami zdobytymi jako nauczyciel gimnazjum i szkoły 

podstawowej oraz jako pełniący obowiązki dyrektor. 

Przedstawiona przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Pod-

stawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach opiera się na założeniu, że tylko nowoczesne 

zarządzanie szkołą ukierunkowane na zaspakajanie potrzeb i oczekiwań środowiska polega-

jące  na strategicznym planowaniu działań, wyznaczaniu perspektywicznych, wspólnych 

dla całej społeczności celów, zaangażowaniu i współpracy  wszystkich pracowników, któ-

rzy utożsamiają  się ze swoim miejscem pracy, może sprostać wymaganiom stawianym 

przez dynamicznie rozwijającą się rzeczywistość. 

Fundament  programowania działań ukierunkowanych  na jakościowy rozwój placówki 

stanowią:  

 ponad 200 - letnia tradycja szkoły; 

  jej potencjał kadrowy; 
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 projektowane zmiany w  organizacji przestrzeni edukacji; 

  oczekiwania środowiska lokalnego.  

Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń poznaje siebie, innych ludzi, świat, tra-

dycje regionu. Poznaje zasady współpracy, ucząc się żyć nie tylko dla siebie. Uzyskuje 

pomoc i wsparcie pedagogów – wychowawców. 

Naszym celem w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości jest prowadzenie nauczania      

i wychowania  o najwyższej jakości, by w ten sposób przygotować ucznia do lepszego ro-

zumienia świata  i odnalezienia w nim swojego miejsca. Oferta programowa szkoły sprzyja 

zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz umiejętności każdego ucznia, umożliwiając osią-

gnięcie sukcesu na miarę jego możliwości. Działalność wychowawcza szkoły ukierunko-

wana jest na rozwijanie wartości i postaw etycznych, wychowanie patriotyczne i obywatel-

skie, wzmacnianie poczucia przynależności do Europy, tolerancji, poszanowania przekonań 

i odmienności innych. 

Dążymy do tego, aby zintegrowane działania nauczycieli, uczniów, ich rodziców i całej 

społeczności lokalnej przyczyniły się do ukształtowania Europejczyka XXI wieku . 

Priorytety wyznaczające kierunek funkcjonowania i rozwoju szkoły w latach 2021-2026 

ujęte zostały w obszarach: 

I     Kształcenie 

II    Wychowanie i opieka 

III  Warunki pracy 

IV  Organizacja własnego stylu zarządzania szkoły 

 
I   KSZTAŁCENIE 

1.     Wspieranie rozwoju dziecka od klasy pierwszej do ukończenia szkoły – 

programowanie indywidualnej drogi rozwoju ucznia. 

a) Wdrożenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego obejmującego 

działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do samo-

dzielnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru drogi edukacyjnej i kształ-

towania własnej kariery zawodowej w oparciu o możliwości, wiedzę, warunki. 

b) Opracowanie i wdrożenie nowej oferty edukacyjnej , dostosowanej do  
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          indywidualnych predyspozycji i potrzeb rozwojowych uczniów.  

c) Wdrażanie skutecznych metod pracy nauczyciela ukierunkowanych na proces 

efektywnego uczenia się uczniów w klasach IV-VIII poprzez realizację założeń 

oceniania kształtującego, czyli oceniania pomagającego się uczyć, będącego 

efektywnym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów i przygotowującego do 

uczenia się przez całe życie oraz wyrównywania   szans edukacyjnych. 

2. Stwarzanie warunków do rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów. 

2.1 Ewentualne wdrażanie strategii indywidualnych programów nauki w oparciu  

o podstawę programową na poziomie klas I-VIII, dających możliwość dostosowania 

wymagań do potrzeb uczniów o wysokich możliwościach intelektualno-

poznawczych, silnej motywacji do nauki, bogatych zainteresowaniach. Realizacja 

tych działań umożliwia uczniom harmonijny i wszechstronny rozwój poprzez stymu-

lowanie potencjału intelektualnego, rozwijanie  umiejętności i zainteresowań oraz 

wspomaganie rozwoju, sfery emocjonalnej i społecznej. 

2.2 W celu zapewnienia jak najwyższych standardów usług edukacyjnych i poprawy ja-

kości kształcenia wypracowanie oferty edukacyjnej umożliwiającej rozwój zaintere-

sowań uczniów - realizacja nowatorskich rozwiązań programowych, poszukiwanie 

innowacyjnych rozwiązań w obszarze kształcenia: 

a) rozwijanie zdolności twórczych i zachęcanie do kreatywnego rozwiązywa-

nia problemów,  

b) organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, 

c) opracowywanie i realizacja przez nauczycieli programów własnych wzbo-

gacających ofertę edukacyjną, 

d) poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań skutecznego uczenia się, wdraża-

nie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, programowych i organi-

zacyjnych, poszukiwanie skutecznych metod i form pracy  podnoszących 

efektywność kształcenia, nabywanie przez uczniów kompetencji społecz-

nych - udział w projektach zespołowych lub indywidualnych, funkcjonalne 

wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej,  
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e)  wdrożenie do realizacji eksperymentu pedagogicznego- Edukacja emocjo-

nalna w klasach II i III pt. ,,Czuję i doświadczam” opracowanego przez 

psychologa szkolnego.  Opiekę nad przebiegiem i realizacją eksperymentu 

pedagogicznego wyraził dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersyte-

tu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Treści programu odpowiadają wiedzy w obszarze inteligencji emocjonal-

nej. Systematycznie realizowany program w roku szkolnym 2021/22 po-

zwoli na rzeczywiste wykorzystanie pracy psychologa szkolnego. Umożli-

wi śledzenie postępów uczniów w procesie nabywania umiejętności i roz-

wijania inteligencji emocjonalnej. Innowacja jest propozycją, której zalety 

zostały docenione przez prof. UJD Elżbietę Naporę.    Program pt. ,,Czuję i 

doświadczam” został  zgłoszony do MEiN jako autorski eksperyment pe-

dagogiczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach.           

f) organizowanie przez nauczycieli przestrzeni pozytywnie wpływającej na 

proces uczenia się w formach szkolnych i pozaszkolnych: organizowanie 

konkursów szkolnych, korzystanie z ofert konkursów zewnętrznych, 

uczestniczenie w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje 

wspierające pracę szkoły, dostosowanie oferty zajęć rozwijających zainte-

resowania i uzdolnienia uczniów do zdiagnozowanych potrzeb, organizacja 

zajęć edukacyjnych poza szkołą; 

g) opracowanie i wdrożenie programu pracy z dziećmi z niepełnosprawno-

ścią intelektualną. 

2.3  Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia poprzez podniesienie jakości 

wsparcia udzielanego uczniom w procesie kształcenia i wychowania: 

a) prowadzenie rzetelnej i trafnej diagnozy funkcjonalnej potrzeb  

     edukacyjnych i rozwojowych uczniów opartej o model  

     biopsychospołeczny, uwzględniającej kontekst funkcjonowania 

     dziecka w środowisku nauczania i wychowania, 

b)  wdrażanie efektywnego systemu pomocy psychologiczno- 

    pedagogicznej – stworzenie na terenie szkoły Centrum pomocy  
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    psychologiczno-pedagogicznej (systematyczne opracowywanie  

    własnych programów stymulujących rozwój ucznia i wdrażanie ich 

    przez nauczycieli specjalistów: logopedę szkolnego, psychologa, 

   pedagoga, nauczycieli terapii pedagogicznej, prowadzenie  

   elementów terapii integracji sensorycznej i innych). 

c) stworzenie na terenie   szkoły systemu wsparcia dla uczniów wymagających 

pomocy w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych (np. pomoc w odrabia-

niu prac  domowych, wyjaśnianiu niezrozumiałych treści edukacyjnych, słu-

żenie pomocą i radą). 

d) pozyskanie funduszy w ramach projektu ,,Aktywna tablica” – 2021-2024 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami na zakup sprzętu, pomocy dydak-

tycznych, narzędzi, oprogramowania. 

e) wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci, 

które wymagają specjalistycznego edukacji. Zakup programów do terapii 

psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi, pamięci i koncen-

tracji, do terapii usprawniających proces komunikacyjny, wspomagających 

funkcje językowe i alternatywnej  metody komunikacji dla uczniów z uszko-

dzeniami neurologicznymi. ( np. ,,EduSensus”, EduSensus LAB”, ,,Uwaga 

Słuchowa PRP”,  do terapii audiopsychofonologicznej, ,,Program Logopeda 

PRO”, ..Wspomaganie rozwoju PRO’’, Śmiało do szkoły” i inne. 

f) rozszerzenie kompetencji kadry nauczycielskiej do pracy z dziećmi, które 

mają różnego typu problemy w edukacji szkolnej i wymagają specjalistycz-

nego podejścia poprzez szkolenia i odpowiednie programy edukacyjne  do 

zajęć. 

3. Podnoszenie efektywności kształcenia 

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań projakościowych zmian edukacyjnych poprzez: 

a)   wypracowanie modelu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów ( klasa IV – dia-

gnozy wstępne przedmiotowe, klasy VII – egzaminy próbne, klasa VIII – egzaminy 

próbne – minimum dwa); 

b)  zapewnienie optymalnych warunków do realizacji   podstawy programowej  
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w szkole podstawowej ( zapewnienie skutecznych, celowych pomocy dydaktycz-

nych, wspomaganie samodoskonalenia nauczycieli, organizowania szkoleń rady 

pedagogicznej wg potrzeb placówki); 

c)  w odniesieniu do  zdolnego ucznia - indywidualizacja nauczania , projektowanie 

zajęć rozwijających zdolności, sprzyjających rozwojowi zainteresowań, talentów, 

pasji ( np.  Szkolny Klub Miłośników Filmu, Kółko Recytatorskie, Zdolny Plastyk, 

Zespół wokalny, taneczny, zajęcia sportowe i inne); 

d) dostosowanie strategii nauczania do potrzeb indywidualnych ucznia - optymalne 

przygotowanie  do egzaminu ósmoklasisty - określenie u ucznia poziomu kompe-

tencji w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania 

nauki na kolejnym etapie kształcenia, co doprowadzeni do sukcesów edukacyjnych 

uczniów w przyszłości; 

e) udział uczniów klas IV w Międzynarodowym Programie Pomiaru Osiągnięć 

Szkolnych w czytaniu. Badanie PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study, czyli Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu) jest koor-

dynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych 

– IEA z siedzibą w Amsterdamie. Badanie jest przeprowadzane co 5 lat, a jego za-

łożenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji. 

Patronat nad badaniem sprawuje Minister Edukacji i Nauki. 

4. Podnoszenie jakości pracy nauczyciela poprzez: 

a)  efektywną pracę zespołową w atmosferze życzliwości i wzajemnego wspierania     

się i motywowania do podejmowania nowych wyzwań, 

b) refleksję nad praktyką dydaktyczną, wychowawczą, organizacyjną w celu wypra-

cowania innowacyjnych modeli nauczania, 

c) stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach edukacyjnych,  

d) udział nauczycieli w  szkoleniach, warsztatach, kursach, webinariach rad pedago-

gicznych i indywidulnych dotyczących obszarów kluczowych dla efektywnej pra-

cy szkoły, 

e)  integrowanie zespołu nauczycieli po zdalnym nauczaniu, 
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II   WYCHOWANIE I OPIEKA 

1. Poszukiwanie skutecznych metod i form pracy służących scalaniu działań  

wychowawczo-profilaktycznych: 

 1.1. Zwiększenie alternatyw spędzania wolnego czasu uczniów: 

a) tworzenie warunków do rozwoju aktywności i kreatywności dzieci, 

b) zweryfikowanie i poszerzanie oferty edukacyjnej dla uczniów klas I-VIII, 

c) propagowanie działalności harcerskiej, rajdów, wycieczek, integrowanie rodzi-

ców wokół tych działań. 

1.2. Promowanie i rozwijanie umiejętności i cech prospołecznych u uczniów i dążenie 

do rozwoju działalności mającej na celu pomoc potrzebującym ze środowiska lo-

kalnego – Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas. 

1.3. Systemowe wdrażanie strategii działań wychowawczo-profilaktycznych - cykliczna 

realizacja szkolnych projektów profilaktycznych uwzględniających priorytety 

wynikające z pracy wychowawczej. 

 1.4. Objęcie skutecznymi oddziaływaniami uczniów stwarzających problemy wycho- 

wawcze poprzez zajęcia socjoterapeutyczne z pedagogiem i psychologiem szkol-

nym. 

 1.5  Podejmowanie skutecznych, inspirujących działań zapobiegających agresji i za-

pewniających bezpieczeństwo – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. 

 1.6   Kontynuacja systemowych działań promujących zdrowie we współpracy z rodzi-

cami uczniów i społeczeństwem lokalnym, realizacja projektów prozdrowotnych-  

Szkoła Promująca Zdrowie. 

 1.7   Promowanie postaw patriotycznych, rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzial-

ności, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształtowanie toż-

samości narodowej i regionalnej - Szkoła Wierna Dziedzictwu. 
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2. Integrowanie procesu wychowawczego w relacjach szkoła – dom:  

2.1. Podtrzymywanie efektywnych form pracy z rodzicami i środowiskiem, zwłaszcza 

w zakresie wspierania uczniów w harmonijnym rozwoju, w tym kontynuowanie 

działań związanych z prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych. 

2.2. Kontynuowanie modelu efektywnej współpracy otwartej na potrzeby rodziców  

i nauczycieli w trosce o rozwój dzieci.  

2.3. Profesjonalizm nauczycieli w kontaktach z rodzicami.  

2.4. Angażowanie rodziców na rzecz szkoły – inicjowanie wspólnych działań z Radą 

Rodziców ( kiermasz świąteczny, festyn rodzinny i inne). 

 
 III   WARUNKI PRACY 

Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne jest zapewnienie optymalnych warun-

ków nauki i pracy, podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wy-

posażenie szkoły. 

 

Realizacja koncepcji rozwoju infrastruktury Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach na lata 2021-2026 

 

1. Podjęcie działań ukierunkowanych na: 

1.1. Systematyczne prowadzenie modernizacji  szkoły – wykonanie termomodernizacji  

budynku placówki. 

1.2.  Stworzenie multimedialnej sali do nauki języka angielskiego i języka niemieckiego. 

1.3. Adaptacja pomieszczenia na I piętrze z przeznaczeniem na salę dla dzieci z niepeł-

no- sprawnością intelektualną ( wyposażenie w specjalistyczne pomoce terapeutycz-

ne, dydaktyczne, rozwijające zaburzone funkcje w ramach integracji sensorycznej). 

1.4.  Informatyzacja szkoły – systematyczne poszerzanie zakresu stosowania systemów 

informatycznych wspomagających proces dydaktyczny i organizacyjny szkoły 

(udział w rządowych programach np.  Aktywna Tablica, Bezpieczna+, Zdalna +, Pi-

lotażowy program nauki programowania w szkołach). 
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1.5. Systematyczna modernizacja i doposażenie wszystkich sal dydaktycznych oraz po-

mieszczeń szkolnych w pomoce podnoszące efektywność kształcenia i sprzęt infor-

matyczny ( tablice interaktywne, monitory, programy multimedialne ). 

1.6.  Modernizacja świetlicy szkolnej. 

1.7.  Remont szatni szkolnej. 

1.8.  Stworzenie e-biblioteki. 

1.9.  Poprawa warunków pracy nauczycieli specjalistów – doposażenie pomieszczeń w 

pomoce metodyczne i sprzęt multimedialny przydatny w realizowaniu indywidual-

nych zajęć i terapii. 

2. Pozyskiwanie środków finansowych:  

2.1. Efektywne gospodarowanie przyznanymi i pozyskiwanymi środkami finansowymi. 

2.2.  Aktywne poszukiwanie sponsorów. 

2.3.  Pozyskiwanie i optymalne wykorzystanie środków finansowych zgromadzonych na  

wydzielonym rachunku dochodów.  

2.4. Aplikowanie o środki finansowe z programów rządowych i unijnych. 

2.5.   Dobrowolne wsparcie rodziców – mobilizowanie i zachęcanie do podejmowania 

działań przez Radę Rodziców. 

                                                                                                                                                                                                                  

Mam pełną świadomość, że tylko przy prawidłowej i kontrolowanej polityce  

finansowej szkoły można skutecznie zrealizować postawione cele dalszego rozwoju 

szkoły. Tylko skuteczna kontrola nad wydawaniem środków finansowych budżeto-

wych i pozabudżetowych może przyczynić się do pełnej realizacji koncepcji pracy 

placówki. 

Będę dążyć do  unowocześniania placówki, rozwoju bazy zapewniającej uczniom op-

tymalne warunki nauki i rozwijanie uzdolnień, a nauczycielom – jak najlepszych wa-

runków pracy i rozwoju zawodowego.  

Zależy mi, by każdy pracownik był traktowany podmiotowo, jako ważny partner  

w dalszym rozwoju i udoskonaleniu placówki we wszystkich sferach: organizacyjnej, 

materialnej i pedagogicznej. 
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IV  ORGANIZACJA WŁASNEGO STYLU ZARZĄDZANIA SZKOŁY 

Efektem celowego, systemowego i kreatywnego kierowania będzie szkoła za-

rządzająca wiedzą, wspomagająca uczniów, rodziców i wszystkich pracowników. 

Dbając  

o jakość nauczania w placówce, będę troszczyć  się o jej renomę i przyszłość. Będę 

dążyć  do budowania jak najlepszego zespołu złożonego z osób ambitnych, otwar-

tych na zmiany i systematycznie doskonalących swoje kompetencje. Zadbam o stwo-

rzenie wspólnie z zespołem kultury szkoły, która stymuluje do systematycznego 

rozwoju i współpracy, uwrażliwia na różnorodne potrzeby dzieci i dorosłych, jest 

otwarta na współpracę międzyszkolną. 

Moim nadrzędnym celem w zarządzaniu Publiczną Szkołą Podstawową im. Józefa 

Piłsudskiego w Gidlach będzie zapewnienie wysokich standardów kształcenia  

i świadczonych usług edukacyjnych, a jest to możliwe dzięki doskonaleniu jakości 

pracy placówki. 

Tworząc nowoczesny system zarządzania przez jakość  realizować będziemy kulturę  

ciągłego doskonalenia i podnoszenia jakości pracy szkoły. 

1. Będę dążyła do wypracowania takiej koncepcji  sprawowanego przeze mnie 

nadzoru pedagogicznego, który będzie  zakładał: 

a) jawność wymagań i sposobu kontroli ich realizacji, 

b) obiektywną i pełną ocenę jakości pracy szkoły, 

c) wzmacnianie samodzielności i aktywności nauczycieli na rzecz umacniania   

odpowiedzialności za efekty swojej pracy. 

2. Celem nadrzędnym będzie prowadzenie  działań w zakresie inspirowania  

i wspomagania nauczycieli we wdrażaniu zmian projakościowych w szkole po-

przez: 

a) promowanie przykładów dobrej praktyki, 

b) obiektywizm i rzetelną ocenę nauczycieli, 

c) motywowanie nauczycieli osiągających wysoką jakość pracy, 
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d) dostarczanie bieżących informacji o możliwościach doskonalenia zawodowego, 

zapewniając wyspecjalizowaną i wykwalifikowaną kadrę, która przygotowuje 

uczniów do kolejnego etapu edukacji, 

e) tworzenie optymalnych warunków do pełnej realizacji zadań, 

f) sprawną i efektywną organizację pracy szkoły w jej wszystkich obszarach. 

3. Ustawiczne doskonalenie wiedzy i umiejętności podnoszących jakość zarządzania 

szkołą. 

4. Nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami, m.in.: Uniwersytet Humanistycz-

no-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, WODN w Piotrkowie Try-

bunalskim i RODN ,,WOM” w Częstochowie.  

Kontynuacja współpracy z organizacjami oświatowymi na terenie gminy i powia-

tu. 

Pragnę kierować szkołą w taki sposób, aby zapewniać: 

Uczniom:  

 bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki; 

 wspomaganie rozwoju uczniów; 

 ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

 wprowadzić uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu, szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia; 

 wzmocnić poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej,  narodowej, regionalnej; 

 rozwijać kompetencje takie jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość; 

 rozbudzić ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 

 wyposażyć uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtować takie umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

  wspierać ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określeniu drogi dalszej 

edukacji oraz rozumienia innych i miejsca człowieka w świecie; 

 kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym; 
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Nauczycielom: 

 pracę w twórczym, otwartym, wykwalifikowanym zespole pedagogicznym; 

 uczestnictwo w planowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć edukacyjnych służących 

rozwojowi placówki; 

 promowanie sukcesów i osiągnięć pracowników; 

 motywowanie do podnoszenia kwalifikacji oraz podejmowania innowacyjnych dzia-

łań zmierzających do podniesienia efektów edukacji; 

 inspirowanie do systematycznego rozwoju zawodowego; 

 tworzenie przyjaznej atmosfery, dobrych relacji w zespole, okazywanie szacunku, 

wzajemnego zaufania; 

 poprawę warunków pracy; 

Rodzicom:  

 budowanie wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych; 

 systematyczną integrację procesu wychowawczego w relacjach szkoła - dom; 

 podtrzymywanie efektywnej formy pracy z rodzicami i środowiskiem, zwłaszcza  

w zakresie wspierania uczniów w harmonijnym rozwoju;  

  aktywny udział w życiu szkoły; 

 efektywną współpracę na rzecz każdego ucznia. 

 

Zdaję sobie sprawę, że opracowana przeze mnie Koncepcja rozwoju i funkcjonowa-

nia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach uzyska większe 

szanse  realizacji, jeżeli będzie akceptowana i przyjęta przez współpracowników.  

Mam jednak nadzieję, że będę potrafiła swoimi działaniami i pomysłami zmobilizować 

Radę Pedagogiczną oraz pozostałych pracowników do twórczej, zespołowej, odpowie-

dzialnej pracy na rzecz rozwoju wszechstronnego uczniów. Niezbędne zatem będzie 

permanentne uczenie się, osobiste zaangażowanie wszystkich pracowników na rzecz do-

skonalenia swojej pracy, systematyczna analiza jakości własnych działań i doskonalenie 

ich efektów zarówno uzyskiwanych indywidualnie, jak i w ramach pracy zespołowej. 
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Ważnym sprzymierzeńcem w realizacji priorytetowych zadań szkoły są rodzice, otwarci 

na współpracę, utożsamiający się z podejmowanymi działaniami na rzecz rozwoju pla-

cówki. Ich obecność w szkole jest niezbędna. W ramach współpracy postaram się  

o większe zaangażowanie rodziców w kształtowanie wizerunku szkoły.   

Ważne i wspierające jest zaufanie środowiska lokalnego oraz władz gminy i organu 

nadzoru pedagogicznego, dlatego funkcjonowanie szkoły musi ulegać nieustającemu 

doskonaleniu i realizować strategię rozwoju gminy oraz założenia polityki oświatowej.  

Pragnę posiadanymi przeze mnie umiejętnościami i doświadczeniem dalej służyć 

społeczności  uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły, powiem więcej - jeśli wolno mi 

to uczynić, z racji na osobisty związek z miejscem - Mojej Szkoły i Mojej Gminy. 

Zdaję sobie sprawę, że przedłożona wyżej Koncepcja  wymagać będzie ogromnego wy-

siłku realizacyjnego i wielu, wynikających z potrzeb sytuacji i czasów, dopowiedzeń, by 

docelowo doprowadzić do zmian jak najlepszego wizerunku szkoły.  

Przedstawiona przeze mnie Koncepcja nie obejmuje całego zakresu działań ze 

względu na dokonujące się zmiany w przepisach prawa. Wysunięte propozycje sygnali-

zują najważniejsze kierunki rozwoju, jakie chciałabym wyznaczyć, obejmując stanowi-

sko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach.  

Mam nadzieję, że moje zamierzenia zostaną ocenione jako realne i spotkają się z za-

interesowaniem komisji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


