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WSTĘP 

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w 

Gniewie na lata 2017-2022 to temat opracowany w niniejszym dokumencie.  

Posiadanie koncepcji jest jednym z warunków skutecznych działań. Trzeba najpierw 

wyobrazić sobie to, co zamierzamy zrobić. Myślenie o przyszłości uruchamia myślenie 

twórcze i sprawia, że stajemy się kreatorami i inspiratorami rozwoju. 

Koncepcja odgrywa rolę drogowskazu, ponieważ wszystkim członkom społeczności szkolnej 

wytycza się ten sam kierunek, pomaga dokonać wyborów, ułatwia koncentrację na tym, co 

najważniejsze, umożliwia rozłożenie zadań w czasie oraz racjonalne gospodarowanie 

zasobami, pozwala całościowo spojrzeć na szkołę i kreować jej wizerunek w otoczeniu, a jej 

pomyślna realizacja wyzwala poczucie sukcesu wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, 

pracowników niepedagogicznych. Wykonanie zaplanowanych zadań staje się motywacją do 

podejmowania kolejnych , bardziej ambitnych wyzwań. 

W niniejszej pracy w rozdziale I w sposób zwięzły przedstawiam charakterystykę obecnej 

placówki- Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie. 

Zasadniczą część koncepcji stanowi rozdział II. Prezentuje priorytety w koncepcji kierowania 

placówką. W tej części wyróżniony został uczeń, nauczyciel oraz organizację i sposób 

zarządzania szkołą podstawową. 

Rozdział III to krótki opis sposobu monitorowania realizacji przedstawionego planu pracy 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie. 

Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie w znacznej 

części oparta została na aktualnie realizowanej koncepcji funkcjonowania i rozwoju 

Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie. Ważne jest kontynuowanie podjętych działań, 

oczywiście aktualizując je i dostosowując do wymagań oraz potrzeb szkoły podstawowej. 

Planowana praca przede wszystkim poszerzona została o realizację zadań związanych z 

edukacją wczesnoszkolną i klas IV-VI. 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ I 

CHARAKTERYSTYKA GIMNAZJUM - SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W GNIEWIE 

 

1. Dane ogólne szkoły 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie to obecnie Gimnazjum im. 

gen. Józefa Hallera w Gniewie, która mieści się przy ul. 27 Stycznia 19. Szkoła działa na 

podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz przepisów MEN 

wydanych na jej podstawie. 

Podstawowymi dokumentami określającymi funkcjonowanie szkoły są orzeczenie 

organizacyjne i statut. W rozumieniu ustawy o systemie oświaty szkoła jest publicznym 

gimnazjum z oddziałami specjalnymi i zespołem edukacyjno – terapeutycznym. Od 1 

września 2017 roku stanie się publiczną szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, w 

tym z klasą specjalną i zespołem edukacyjno-terapeutycznym. 

Organem prowadzącym szkołę od 1 września 1996 roku jest Urząd Miasta i Gminy w 

Gniewie, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

Organami szkoły są: Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski, Samorząd Uczniowski i 

dyrektor. Ich kompetencje, zakres i sposób działania określa ustawa o systemie oświaty, statut 

szkoły i regulaminy wewnętrzne. Bieżącą pracą placówki kieruje dyrektor przy pomocy 

wicedyrektora, uwzględniając uchwały i opinie organów szkoły.  

W roku szkolnym 2017/2018 planowanych jest 15 oddziałów. W następnych latach, 

mieszczących się w ramach czasowych wyznaczonych przez ten dokument, liczba ta będzie 

się zmniejszać. Związane jest to przede wszystkim ze skutkami wprowadzanej reformy 

oświatowej i z sytuacją demograficzną. 

 

2. Historia szkoły 

Przyszła Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie ma bogatą historię. 

Jej początków należy szukać już w 1904 roku, kiedy to została utworzona Królewska Szkoła 

Realna. Od 1920 roku po wkroczeniu do Gniewu wojska polskiego przyjęła ona nazwę Polska 

Państwowa Szkoła Realna. Nazwa i organizacja placówki podlegała ciągłym zmianom: w 

1921 roku stała się Państwowym Progimnazjum Humanistyczno-Koedukacyjnym, a w 1932 

roku w wyniku reformy Państwowym Gimnazjum w Gniewie. W 1935 roku ze względów 

finansowych dokonano likwidacji szkoły. W 1937 roku udało się powołać do życia Miejskie 

Gimnazjum Koedukacyjne. Po wybuchu wojny zajęć szkolnych nie rozpoczęto, ale zaraz po 

jej zakończeniu podjęto prace, które umożliwiły działanie placówki. W 1945 roku szkoła 

rozpoczęła zajęcia pod nazwą Państwowe Gimnazjum i Liceum, ale już w 1948 roku 



przeprowadzono zmiany organizacyjne i stała się Państwową Szkołą Ogólnokształcącą 

Stopnia Podstawowego i Licealnego. Po kolejnych zmianach w 1952 roku szkoła przyjęła 

nazwę Liceum Ogólnokształcącego, a już w 1955 roku stała się Szkołą Podstawową nr 2, by 

w 1978 roku utworzyć z niej Zbiorczą Szkołę Gminną Szkoły Podstawowej nr 2. Dopiero w 

1984 roku powstała ponownie Szkoła Podstawowa nr 2, która w 1990 roku przyjęła imię 

generała Józefa Hallera. 1 września 1999 roku w wyniku reformy stała się ona Gimnazjum 

im. gen. Józefa Hallera w Gniewie. W wyniku tegorocznej reformy stanie się ona ponownie 

szkołą podstawową. Większa część kadry, która obecnie pracuje w placówce, to pracownicy 

byłej szkoły podstawowej. Szkoła planuje wykorzystanie doświadczenia pracowników, a 

także symboli byłej szkoły podstawowej: hasła szkoły, sztandaru, herbu oraz hymnu.  

 

 

 

3. Lokalizacja 

Szkoła znajduje się w centralnej części miasteczka. W bezpośrednim sąsiedztwie 

gimnazjum jest osiedle mieszkaniowe, boisko ORLIK i nowoczesna hala sportowa. 

 

4. Kadra szkoły 

W roku szkolnym 2016/2017 w placówce pracuje 36 nauczycieli i 12 pracowników 

administracji i obsługi. Nauczyciele charakteryzują się bardzo dobrym przygotowaniem 

zawodowym. Wielu z nich posiada kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów, w tym do 

pracy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Ich rozwój zawodowy związany jest z 

potrzebami placówki oraz indywidualnymi zainteresowaniami pracowników. Uczestniczą oni 

w różnych formach doskonalenia zawodowego, a większość kadry osiągnęła stopień 

nauczyciela dyplomowanego. Część grona pedagogicznego to realizatorzy różnych projektów 

i przedsięwzięć.  

 

5. Baza szkoły 

Placówka dysponuje 21 salami lekcyjnymi, a także aulą szkolną, pracownią komputerową, 

salą gimnastyczną i siłownią. Oprócz tego w szkole jest gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet 

pedagoga, gabinet medycyny szkolnej, gabinet nauczania indywidualnego, biblioteka, 

świetlica, kuchnia i stołówka szkolna. W wyniku remontów poczynionych w ostatnich latach 

poprawiła się estetyka obiektu, tj. odnowiono posadzki i odrestaurowano ściany korytarzy, 

wyremontowano i wyposażono wszystkie sale lekcyjne, dokonano renowacji dachu na 

głównym budynku i częściowo na budynku z salą gimnastyczną, zaadaptowana 

pomieszczenia magazynów i mieszkanie pracowników do pracy dydaktycznej. Placówka 

bogata jest w wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Szkoła jak i jej otoczenie są stale 

nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego. Dzięki rządowemu projektowi 

Bezpieczna+ udało się stworzyć GIMPLAC- miejsce wypoczynku podczas przerw i teren 



zieleni służący uczniom i nauczycielom do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych oraz 

organizacji spotkań popołudniowych. Słabą stroną placówki jest teren otaczający budynki 

szkoły. Remontu wymaga sala gimnastyczna, łazienki w budynku głównym, część budynku z 

salą gimnastyczną- możliwość zaadoptowania magazynu i warsztatu, a także budynek z 

lokatorami (remont korytarzy, poddasza i dachu). Duże możliwości dałoby szkole 

zaadoptowanie strychu w budynku głównym. Po remoncie dachu powstała przestrzeń, która 

ma niesamowity klimat i mogłaby zostać wykorzystana na wiele różnych sposobów. 

 

6. Misja szkoły 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie ma wspierać rodzinę w procesie 
wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich 
prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym 
otoczeniem, działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego.  

7. Wizja szkoły  

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie dąży do wychowania uczniów 
na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz obywateli RP. Uczy 
ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego oraz Kociewia. 
Jednocześnie stwarza w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i 
ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Wychowuje 
uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do 
funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym. 

 

8. Diagnoza stanu placówki 

Przystępując do pracy na stanowisku dyrektora, należy dokonać diagnozy co do 

możliwości i potrzeb placówki. Dzięki przeprowadzeniu ankiety wśród uczniów, nauczycieli i 

rodziców, analizę dokumentacji szkolnej, własnym doświadczeniom wyniesionym z pełnienia 

funkcji dyrektora poznałam mocne strony, jak również aspekty wymagające poprawy w 

Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie.  

 

Do mocnych stron pracy szkoły zaliczyć należy: 

 Klimat szkoły  

 Historia i tradycje placówki 

 Osiągnięcia uczniów, szczególnie sportowe, ale także w innych dziedzinach  

 Samorządność szkolna 

 Umiejętność stawiania i realizowania wspólnych celów 

 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 

 Kompetencje nauczycieli, zaangażowanie i kreatywność 



 Otwartość nauczycieli w stosunku do uczniów i rodziców 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym, pozytywny odbiór społeczny 

 Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

 Baza placówki, stan klas i wyposażenie pomieszczeń 

 Aktywny udział Wolontariatu w akcjach charytatywnych 

 Współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych 

 

Aspekty wymagające poprawy to: 

 Angażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły 

 Osiąganie przez uczniów wyższych wyników w nauce 

 Angażowanie się tych samych jednostek 

 Słaba motywacja dzieci do nauki 

 Uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych 

 Znajomość i przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego 

 Stan budynku z lokatorami i z salą gimnastyczną oraz terenu wokół szkoły  

 Przygotowanie placówki do pracy z uczniami edukacji wczesnoszkolnej: 

 

 Doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z najmłodszymi uczniami 

 Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji koniecznych do pracy z dziećmi (logopeda, 

terapeuta) 

 Poszerzenie bazy szkolnej o wyposażenie i pomoce dydaktyczne dostosowane do 

potrzeb dzieci 

 Aktualizacja dokumentacji szkolnej 

 Zaadaptowanie magazynu i warsztatu do pracy z najmłodszymi uczniami- stworzenie 

świetlicy i szatni dla klas I-III 

 Przekształcenie i dostosowanie korytarzy budynku z salą gimnastyczną do potrzeb 

dzieci 

 Stworzenie placu zabaw dla młodszych uczniów 

 Wzbogacenie pracy szkoły o nowe metody i formy zajęć lekcyjnych 

 Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły 

 Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych 

 

Wyniki tej diagnozy stanowią punkt wyjścia do planowania zamierzeń. Wykorzystanie 

mocnych stron, bazowanie na nich w trakcie realizacji zaplanowanych działań z jednoczesną 

korektą słabych, to główne cele przedstawionej koncepcji. 

 

 



 

ROZDZIAŁ II 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 

 

W Sprawozdaniu Państwowego Progimnazjum w Gniewie nad Wisłą z roku szkolnego 1931-

1932 czytamy: „Szkole tej przypadł zaszczyt posterunku, a trud frontu! Przeznaczenie to 

jej i wyjątkowe zadanie rozumieć musi młodzież, a wspierać społeczeństwo! Ufamy w to 

serdecznie i dlatego mimo trudów wychowania frontu wznosimy głos otuchy: W górę 

serca!! – bo front ten nie zabija, ale właśnie daje życie”. 

Należy sprawić, żeby Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera taką szkołą się stała, a 

dzieci i młodzież tak swoje zadania rozumiała. Poprzez planowanie i konsekwentne 

realizowanie zadań, przy wykorzystaniu bogatej historii szkoły, jej doświadczenia i tradycji, 

uczynienie z niej bazy rozwoju młodych ludzi, których hasłem naczelnym będą słowa Patrona 

szkoły: „Dla Ciebie Polsko i Dla Twej Chwały”. 

 

1. Koncepcja sylwetki ucznia szkoły podstawowej 

Właściwa organizacja pracy szkoły podstawowej może być osiągnięta przy założeniu, że 

szkoła jest przede wszystkim dla ucznia. Podjęte działania dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze, które sprzyjają harmonijnemu rozwojowi młodego człowieka, muszą być 

prowadzone rzetelnie.  

Celem społeczności szkolnej musi stać się niesienie wszechstronnej pomocy uczniom. 

Działania powinny służyć kształtowaniu młodego człowieka, jego sfery fizycznej, 

intelektualnej, emocjonalnej i duchowej. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, udział szkoły w 

życiu kulturowym społeczności lokalnej, to szansa dla uczniów na rozwijanie zainteresowań i 

umiejętności, a jednocześnie możliwość zagospodarowania czasu wolnego. 

Należy także stwarzać warunki do kształtowania samorządnej i samodzielnej pracy 

uczniów. Szkoła musi wspierać twórcze inicjatywy swoich wychowanków. W szkole nie 

może zmarnować się żaden talent uczniowski. Nauczyciele muszą umieć dostrzec szczególne 

predyspozycje młodego człowieka, umożliwić ich rozwój, wskazać źródła zdobywania 

wiedzy wykraczającej poza podstawę programową.  

Nauczyciele muszą także umieć pomóc uczniom, którzy mają trudności dydaktyczno – 

wychowawcze. Należy zdiagnozować problem, ustalić najlepszą formę pomocy i ją 

realizować. W latach 2017-2022 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w 

Gniewie w zakresie dydaktyki zostaną wdrożą przedstawione poniżej zadania. Zamierzam 

przede wszystkim poszerzyć ofertę dydaktyczną o nowe elementy. 



Jednakże zawsze będę pamiętać , że najważniejszą rolę w wychowaniu młodych ludzi 

odgrywa rodzina. Współpraca szkoły z domem rodzinnym to jedno z najistotniejszych zadań, 

ponieważ od niej w dużej mierze zależą rezultaty podjętych działań wychowawczych. Należy 

więc doprowadzić do sytuacji, w której rodzice identyfikują się ze szkołą swoich dzieci. 

Problemem występującym w szkołach są nasilające się wśród dzieci i młodego 

pokolenia niewłaściwe zachowania. Nieposłuszeństwo, agresja, przemoc, palenie papierosów 

to zachowania, na które zdecydowanie nie można się zgadzać. Walkę z zjawiskami 

niewłaściwymi należy traktować priorytetowo. Współpracę z Policją, Strażą Miejską, 

Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Sądem Rejonowym należy podejmować nie tylko w 

sytuacjach zagrożenia, ale przede wszystkim w celu podejmowania działań profilaktycznych. 

Praca szkoły podstawowej musi opierać się na przestrzeganiu Programu 

Wychowawczego przez całą społeczność szkolną.  

 

Zadania Formy realizacji Termin 

realizacji 

Ukierunkowanie 

procesu 

dydaktycznego na 

rozwój ucznia 

1. Planowanie procesu dydaktycznego z 

uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów 

oraz zaleceń Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

2. Tworzenie w szkole oddziałów integracyjnych, 

sportowych, dwujęzycznych. 

3. Wprowadzenie i stosowanie w szkole oceniania 

kształtującego, przygotowującego uczniów do 

uczenia się przez całe życie. 

4. Stworzenie warunków do rozwijania 

zainteresowań uczniów i motywowanie ich do 

udziału w konkursach. Praca z uczniem 

zdolnym. 

5. Wspomaganie procesu uczenia się uczniów 

mających trudności w nauce: 

a. indywidualizacja procesu kształcenia, 

b. organizowanie zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych, 

c. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, 

terapeutycznych i socjoterapeutycznych, 

d. włączanie dzieci z problemami 

edukacyjnymi w pełny proces dydaktyczny- 

edukacja włączająca, 

e. poprzez pracę z elementami pedagogiki 

zabawy, 

f. diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych 

uczniów ze szczególnym uwzględnieniem 

klas III i VIII. 

2017-2022 

 

 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

 

 

2017-2022 

 

 

 

2017-2022 

 



6. Podniesienie efektów kształcenia: 

a. przeprowadzenie próbnych egzaminów 

gimnazjalnych w klasach III i egzaminów 

klas VIII, 

b. analiza wyników próbnych egzaminów, 

opracowanie wniosków do pracy, w roku 

następnym ich realizacja, 

c. prowadzenie zajęć przygotowujących do 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu klas 

VIII, 

7. Wykorzystanie wyników egzaminu 

gimnazjalnego oraz egzaminu klas VIII do 

pracy dydaktycznej w celu podniesienia 

wyników nauczania. 

8. Wykorzystanie wyników egzaminów- 

kształcenie od klasy pierwszej umiejętności 

kluczowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

2017-2022 

 



Zapewnienie 

wielokierunkowego 

i wszechstronnego 

rozwoju ucznia w 

przyjaznym i 

bezpiecznym 

środowisku 

 

1. Stwarzanie równych szans rozwoju dla 

wszystkich uczniów: 

a. przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka, Praw 

Człowieka, 

b. dostosowywanie zajęć lekcyjnych do potrzeb i 

możliwości ucznia, 

c. otaczanie szczególną opieką dzieci z biednych 

rodzin. 

2. Stwarzanie warunków umożliwiających 

uczniom pracę w Samorządzie Uczniowskim, 

Wolontariacie, Szkolnym Klubie Europejskim i 

współdecydowania o działalności szkoły. 

3. Wdrażanie uczniów do 

współodpowiedzialności, zaradności i 

gospodarności w ramach pracy w szkolnym 

sklepiku i Wolontariacie. 

4. Współpraca i udział dzieci i młodzieży w 

akcjach organizowanych przez lokalne 

instytucje i organizacje, np. świąteczna zbiórka 

żywności. 

5. Realizacja Programu Wychowawczego i 

uwzględnienie jego założeń w programach 

wychowawczych poszczególnych klas. 

6. Rozpoznawanie problemów wychowawczych i 

organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów i rodziców – Szkoła 

dla rodziców. 

7. Realizacja programów „Owoce w szkole” i 

„Szklanka mleka” 

8. Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków 

pobytu w szkole. 

9. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki i 

organizowanie różnych form pomocy dla 

uczniów. 

10. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc 

socjalną (DPS w Gniewie, M-GOPS w 

Gniewie). 

11. Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie: 

a. realizacji i ocena skuteczności Programu 

Profilaktycznego Szkoły, 

b. rozpoznanie zagrożeń związanych z 

uzależnieniami oraz stosowanie środków 

zaradczych, 

c. współpraca z rodzicami oraz instytucjami 

wspierającymi działania profilaktyczne, 

d. organizowanie warsztatów psychologiczno – 
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terapeutycznych poruszających problemy 

zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, 

agresji, 

e. propagowanie alternatywnych i atrakcyjnych 

form spędzania czasu wolnego. 

12. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury 

fizycznej i działań proekologicznych (realizacja 

projektów edukacyjnych , udział w zajęciach 

organizowanych przez Gminne Centrum 

Ekologiczne w Gniewie). 

13. Realizacja programu wychowania 

komunikacyjnego w klasach I-III oraz 

prowadzenie edukacji dotyczącej przepisów 

ruchu drogowego w klasie IV. 
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Kształtowanie 

postaw zgodnych z 

normami 

społecznymi 

1. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi 

formami kultury, np. teatr, kino, muzeum. 

2. Rozwijanie samorządności uczniów. Otwartość 

na pomysły i potrzeby uczniów. Prowadzenie 

konstruktywnych dialogów. Wspieranie 

przedstawionych projektów.  

3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami 

propagującymi działalność społeczną i 

charytatywną, np. M-GOPS, WOŚP, ZHR. 

podejmowanie działań w celu wyeliminowania 

zagrożeń. 

3. Diagnozowanie zachowania uczniów i zagrożeń, 

ocena ich skuteczności oraz modyfikacja w miarę 

potrzeb. 

4. Realizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

zagadnień dotyczących demokracji, tolerancji, 

postaw obywatelskich. 

5. Konsekwentne reagowanie na przejawy łamania 

regulaminów. 
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Budowanie 

pozytywnego 

klimatu w szkole 

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy 

uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość o 

przestrzeganie Statutu Szkoły). 

2. Podejmowanie działań służących integracji 

uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników 
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administracji i obsługi. 

a. Wspólna organizacja imprez szkolnych, udział 

w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje 

świąteczne, wycieczki, akademie, Majówka - 

Hallerówka, Dzień Życzliwości, Dzień Patrona, 

Dzień Matki, Dzień Babci, Powitanie Wiosny 

itp. 

3. Kultywowanie tradycji szkolnych.  

4. Stworzenie Szkolnego Muzeum Patrona, w 

którym zgromadzone zostaną eksponaty 

związane z historią szkoły i postacią generała 

Józefa Hallera. 

5. Zapoznawanie dzieci i młodzieży z historią 

szkoły, miasta, propagowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu i zachęcanie do udziału w 

uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 

6. Organizowanie szkolnych konkursów 

związanych z sylwetką patrona. 

7. Organizowanie Imienin Patrona, angażowanie 

dzieci i młodzieży do ich przygotowania i 

przeprowadzenia.  
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Szczegółowe propozycje pracy z uczniami: 

a) Uczeń słaby 

Wielu uczniów często nie radzi sobie z wymogami programu podstawy programowej. 

Odznacza się od pozostałych uczniów znacznie niższymi wynikami w nauce oraz brakiem 

motywacji do dalszego pozyskiwania wiedzy. Często problemy te wpływają na niską 

samoocenę dzieci i młodzieży, brak ambicji życiowych, a także wywołują w nich większą 

skłonność do niewłaściwego zachowania. Ważne jest więc jak najlepsze i najszybsze 

reagowanie na dany problemy. Moimi propozycjami w tej dziedzinie są: 



- dodatkowa pomoc w nauce 

Uważam, że systematycznie powinny być prowadzone i udoskonalane dodatkowe zajęcia dla 

uczniów słabszych. Pomogą im one wyrównać poziom wiedzy. W tych działaniach ważne jest 

też, że nauczyciele poświęcają podczas tych lekcji uczniom więcej uwagi, pomagają i 

rozwiązują problemy edukacyjne, dzięki czemu tworzy się silniejsza więź na linii 

wychowawca – uczeń, co sprzyja zmotywowaniu ucznia do dalszej nauki. Podczas 

dodatkowych godzin uczniowie będą mogli zdobyć lepsze oceny, poprawiać sprawdziany i 

prace, nadrobić braki i zaległości, które namnożą się podczas zajęć lekcyjnych. Ma to 

motywować młodych ludzi do pracy nad sobą i ukazać, że aktywność na dodatkowych 

lekcjach jest zauważana i doceniana. 

- warsztaty dla rodziców 

Niestety, większość dzieci i młodzieży, która ma słabsze wyniki w nauce, nie otrzymuje 

odpowiedniej pomocy od rodziców w zakresie ich wychowania czy edukacji. Jest to 

zazwyczaj spowodowane dwoma aspektami: rodzice nie zdają sobie sprawy z istotnej wagi 

ich aktywności i zaangażowania w naukę własnych dzieci lub po prostu nie potrafią w 

odpowiedni sposób pomóc swym córkom i synom. To dość znaczny problem, dlatego też 

uważam, że współpraca rodziców i nauczycieli w kwestii edukacji i wychowania dzieci i 

młodzieży mogłaby przynieść bardzo dobre efekty. Z tego właśnie powodu chciałabym 

wprowadzić semestralne warsztaty dla rodziców uczniów potrzebujących pomocy, aby mogli 

dowiedzieć się, jak ważna jest ich rola w edukacji swoich pociech, a także poznać sposoby 

motywowania i niesienia pomocy swym dzieciom w przygotowaniach do sprawdzianu czy w 

odrabianiu prac domowych. 

- specjaliści z zewnątrz 

Problemy wielu uczniów wiążą się z różnego typu zaburzeniami, które hamują ich zdolność 

poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności. Ważne jest dlatego stworzenie możliwości 

korzystania z pomocy specjalistów z danych dziedzin. Dzięki współpracy z psychologami i 

pedagogami z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Tczewie uczniowie poznają nowe 

sposoby radzenia sobie ze swoimi problemami, ale również będzie to okazja wskazania 

nowych pomysłów nauczycielom do pracy ze swoimi wychowankami. Dodatkowo 

chciałabym podkreślić, że często osoby „z zewnątrz” prezentują świeże spojrzenie na dane 

aspekty, wzbudzają motywację do dalszej pracy i ukazują ciekawe formy realizacji naszych 

celów. 

- szukanie i rozwijanie mocnych stron 

Częste problemy z nauką wywołują u uczniów niską samoocenę. Aby temu zaradzić, 

chciałabym, żeby moi wychowankowie mieli możliwość odkrycia i rozwijania swoich 

mocnych stron. Cel ten nadal będę realizowała na dwa sposoby: 

 Aktywacja uczniów w zajęcia pozaszkolne 

Chciałabym, aby uczniowie realizowali swoje pasje w różnych kółkach i klubach szkolnych. 

Nie tylko, żeby byli aktywni w istniejących już grupach, ale pragnę również powoływać nowe 

zespoły adekwatne do zainteresowań młodzieży. Należy też wykorzystać ich umiejętności i 

oczekiwania, które będą widoczne podczas wspólnej pracy na zajęciach – na przykład, jeśli 



nauczyciel zauważy, że grupa dziewcząt, która ma problemy z nauką, interesuje się modą, 

warto zorganizować dla nich kółko „Młodych Projektantek”, gdzie wraz z nauczycielką od 

plastyki będą mogły projektować nowe stroje, a całość prac zakończyć pokazem mody dla 

społeczności szkolnej. 

 Listy za morze 

W celu rozwijania u uczniów umiejętności posługiwania się językiem obcym pragnę 

nawiązać współpracę ze szkołami krajów anglojęzycznych. Chcę, żeby w ramach współpracy 

uczniowie korespondowali z młodzieżą z innych krajów. Myślę, że pisanie maili, listów czy 

też wysyłanie kartek okolicznościowych do kolegów za granicą, będzie świetną lekcją nauki 

języka obcego. 

 Przygotowanie zawodowe 

Problemy z nauką powodują, że uczniowie często nie widzą dla siebie przyszłej drogi 

życiowej. Myślą, że złe wyniki edukacyjne nie pozwolą im zdobyć żadnego dobrze 

prosperującego zawodu. Z tego powodu chcę nadal organizować dla nich zajęcia ze 

specjalistami z różnych dziedzin zawodowych. Wiem, że dziewczęta są zadowolone ze 

spotkań z miejscową fryzjerką, która nauczyła je układania nowych fryzur, natomiast 

chłopców ucieszył trening z zawodowym piłkarzem. Chciałabym również, aby poznawali 

pracę przewodnika turystycznego, kelnera, obsługi hotelowej czy strażaka. Warto też 

zauważyć, że najważniejszym punktem danych spotkań jest udzielenie rad przez specjalistę 

zawodowego i ukazanie młodzieży drogi edukacyjnej, jaką muszą przejść, aby zdobyć 

wykształcenie w danym zawodzie. Jasno postawione wymagania o wiele bardziej motywują 

młodzież do osiągnięcia celu, jakim jest wymarzony, przyszyły zawód. Myślę, że również 

pomocna okazuje się tu współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie. 

Przedstawienie zawodów, których później uczniowie mogą wyuczyć się w danej placówce, 

nie tylko pozytywnie wpływa na dobro młodzieży, ale również na poziom edukacji w gminie. 

 

- nowe formy pracy i wzbudzenie dociekliwości poznawczej 

Pragnę, aby uczniowie nie traktowali dodatkowych zajęć tylko jako przykrych obowiązków i 

przymusowych lekcji. Chcę nadal proponować nauczycielom wiele możliwości 

uatrakcyjnienia zajęć w taki sposób, aby cieszyły się one stuprocentową frekwencją i bardzo 

dobrymi wynikami podopiecznych w nauce. Pragnę pomóc wychowawcom poprzez 

wykorzystywanie stworzonej bazy interesujących filmów, gier edukacyjnych (nie tylko 

planszowych, ale również komputerowych), zbioru różnych metod i form pracy, a także 

współorganizując wycieczki do regionalnych miejsc o znaczeniu kulturowym, historycznym 

czy związanych z ochroną środowiska. 

b) Uczeń średni 

Jest to największa grupa uczniów w szkole. Ich brak aktywności  

i zaangażowania w naukę często wynika z lenistwa i braku motywacji. Uczniowie nie widzą 

celu trudu włożonego we własną edukację. Mimo, że mają predyspozycje do osiągania 

sukcesów, to nie chcą lub nie potrafią ich osiągać. Większość sposobów, którymi pragnę 

osiągnąć cel zmotywowania „uczniów średnich”, będzie szczegółowo omówiona  



w dalszych aspektach mojej pracy: poprawy jakości kształcenia, wykorzystywania atrakcyjnej 

bazy metodycznej oraz unowocześnienie prowadzenia zajęć przez nauczycieli. Jednak poza 

tymi formami, wyszczególniłam kilka dodatkowych: 

- wskazanie drogi życiowej 

W ramach uatrakcyjnienia zajęć i pokazania wielu aspektów wyboru drogi życiowej pragnę 

organizować spotkania z ciekawymi osobami. Ważna jest w tej kwestii współpraca z różnymi 

instytucjami. Chciałabym, aby moi uczniowie poznali specjalistów z zakresu archeologii, 

prawa, muzyki, filmoznawstwa, teatrologii, automatyki i robotyki, kulturoznawstwa czy 

medycyny. W tym celu zamierzam nie tylko prosić o pomoc wykładowców akademickich, ale 

również rodziców uczniów czy mieszkańców gminy, którzy posiadają wiedzę z zakresu 

danych tematów. Uważam, iż uczniowie dzięki udziałowi w takich spotkaniach zrozumieją, 

że edukacja w naszej placówce jest pierwszym, ale równie ważnym krokiem w celu dążenia 

do osiągnięcia specjalistycznej wiedzy naukowej. 

- wykorzystanie umiejętności 

Wiele umiejętności uczniów jest niewykorzystywanych podczas pracy w szkole. Chcę 

zachęcić ich do pracy na rzecz swojej placówki, nie tylko aktywizując w wszelkiego rodzaju 

szkolne kółka zainteresowań, ale także mobilizując do szerszej pracy w organizacjach 

pozaszkolnych – chociażby w drużynach harcerskich ZHR, wolontariacie, uczestnictwie w 

projektach Centrum Aktywnych Gniew czy Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Wszelkie rodzaju aktywność w ramach pracy szkoły i poza nią będzie dodatkowo oceniana i 

nagradzana. 

 

 

- wydarzenia kulturalne 

Bardzo mi zależy, aby uczniowie mieli większą styczność z kulturą. Z tego powodu 

chciałabym, aby wszelkiego rodzaju wyjazdy i wycieczki uczniów miały nie tylko charakter 

rekreacyjny, ale również edukacyjny. Większość muzeów i parków naukowo-technicznych 

oferuje bardzo korzystną ofertę zwiedzania, z której nauczyciele powinni korzystać podczas 

wyjazdów z klasą. Oczywiście, zależy mi również, aby w szkole były organizowane wyjazdy 

do teatru i innych miejsc kulturowych, które mają wpływ na edukację i wychowanie 

młodzieży. 

- „uczniowie dla innych” 

Aby odpowiednio wychować młodych ludzi, warto wpoić im zasadę, że wszystko co czynią, 

nie robią tylko dla siebie, ale również i dla innych. W związku z tym, chciałabym 

kontynuować oraz zainicjować nowe wydarzenie w naszej szkole: 

 Listy do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gniewie z okazji Dnia Babci i 

Dziadka 



Młodzi ludzie często zapominają o tym, jak ważna jest praca poprzednich pokoleń. Objawia 

się to brakiem szacunku do osób starszych. Chcąc zapobiec temu zjawisku, pragnę 

uzmysławiać moim wychowankom, jak istotna jest ich pomoc, wsparcie, wyrozumiałość i 

uwaga dla podopiecznych miejskiego DPS-u. Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie piszą 

osobiste listy do jednego, przydzielonego mu przez wychowawcę, mieszkańca tego Domu. 

Mam nadzieję, że tego typu wydarzenie budzą w młodych ludziach wrażliwość i szacunek do 

osób starszych. 

 Akcja „Piątka dla psa i kotka” 

Niezrealizowanym pomysłem, a zawartym w planie pracy gimnazjum, jest akcja 

charytatywna organizowana dla najbliższego schroniska zwierząt. Chcę jako dyrektor szkoły 

podstawowej pozyskać sponsorów, a dzięki ich ofiarności osiągnąć cel. Pragnę, aby jednego, 

wybranego dnia w roku, na każdych zajęciach uczniowie pisali kartkówkę lub wykonywali 

pracę na ocenę. Wszyscy ci, którzy przyłożą się do swojego zadania i zdobędą dobre oceny 

otrzymają od nauczyciela jedną porcję karmy dla podopiecznych schroniska. Natomiast 

najzdolniejsi, którzy zdobędą najwięcej pozytywnych ocen, będą mogli osobiście pojecha 

do schroniska i wręczyć dary opiekunom zwierząt. W ten oto sposób chcę uzmysłowić 

dzieciom i młodzieży, że poprzez pracę nad sobą, mogą pomóc innym, a w przyszłości 

zmienić świat na lepsze. 

 

 

c) Uczeń zdolny 

Uczniowie zdolni w naszej placówce nie tylko osiągają wysokie wyniki na szczeblu szkoły, 

ale również reprezentują placówkę na konkursach wojewódzkich oraz aktywnie działają w 

wielu kółkach szkolnych i organizacjach pozaszkolnych. W większości uczniowie wiedzą, co 

chcą osiągnąć i mają jasno postawione przed sobą cele. Moim głównym zadaniem jest 

wspieranie ich w dalszym rozwoju, pokazywanie nowych możliwości kształcenia i 

zdobywania umiejętności oraz dostarczanie wiedzy ponad wymagania programowe. W tym 

celu chcę wdrożyć następujące działania: 

- udział uczniów w konkursach 

Pragnę, aby nauczyciel motywowali i systematycznie przygotowywali uczniów do konkursów 

międzyszkolnych czy organizowanych przez naszą gminę, powiat itd. Tego typu działania nie 

tylko wzbudzają kreatywność i ambicję dzieci i młodzieży, ale również dodatkowo kształcą, 

pozwalają zdobyć wiedzę oraz umiejętności specjalistyczne i ponadprogramowe. 

- systematyczna i indywidualna praca dodatkowa 

Zazwyczaj zdolni uczniowie muszą przystosowywać tempo pracy do możliwości swoich 

rówieśników, przez co nie wykorzystują wszystkich swoich zdolności. Chcę położyć nacisk 

na to, aby uczniowie ci dostawali od nauczycieli dodatkowe zadania, mające na celu 

zwiększanie ich wiedzy, jednocześnie zgodne z ich zainteresowaniami i rozwijające zdolność 

samodzielnego myślenia. Uważam, że pedagodzy powinni proponować uczniom dodatkowe 



zadania, motywować do poszukiwań, czytania książek, oglądania wartościowych filmów lub 

ciekawych sztuk teatralnych. Muszą też proponować interesujące dzieła literackie czy nowe 

techniki artystyczne z zakresu plastyki i zajęć artystycznych. Dodatkowa praca nie powinna 

być przymusem, ale ciekawą formą doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy naszych 

wychowanków. 

- ocenianie kształtujące 

Poprzez aktualizację dokumentacji szkolnej pragnę zmniejszyć w wewnątrzszkolnym 

regulaminie oceniania w klasach IV-VIII rangi oceny sumującej na rzecz oceniania 

kształtującego. Ocenianie kształtujące będzie szansą dla uczniów zdolnych na świadome 

planowanie swojego rozwoju. 

- doradztwo zawodowe 

Poprzez rozmowy z doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym uczniowie zdolni mają 

okazję wybrać ścieżkę swej przyszłej kariery zawodowej i dowiedzieć się, jakie trzeba podjąć 

kroki, aby dany zawód osiągnąć. Pragnę, by młodzież wiedziała, jak rozwijać swoje 

umiejętności i talenty, na co powinna zwrócić szczególną uwagę w dalszej pracy nad sobą, a 

także, która szkoła średnia oraz jaki dobór przedmiotów będzie dla nich najlepszy. Tego typu 

zajęcia z doradztwa zawodowego będą nadal prowadzone dla wszystkich uczniów.Jednakże, 

to uczniowie wykazujący dojrzałą postawę, będą mieli okazję do szerszej współpracy z 

doradcą zawodowym i pedagogiem. 

d) uczeń sprawiający problemy wychowawcze 

Okres szkolny w życiu uczniów niejednokrotnie jest trudnym etapem dojrzewania. W tym 

czasie przejawia się w nich chęć buntu, poszukiwanie akceptacji, próby zaimponowania 

innym. Dodatkowym, częstym w takich przypadkach, czynnikiem wpływającym 

niekorzystnie na ich rozwój jest trudna sytuacja rodzinna, wywołana biedą i patologicznymi 

zjawiskami albo brak zainteresowania ze strony rodziców. Wszystko to problemami w nauce, 

wagarowaniem, agresją, łamaniem regulaminu szkolnego, wulgarnym słownictwem i 

niegrzecznym zachowaniem wobec nauczycieli, rodziców czy osób starszych. Aby zapobiec 

takiemu zachowaniu, pragnę wprowadzić: 

- profilaktyka 

Jak wiadomo – lepiej zapobiegać, niż zwalczać. Chcę, aby uczniowie mojej szkoły byli 

uczestnikami wielu różnych programów profilaktycznych. W tym celu przede wszystkim 

pragnę kontynuować współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z zakresu 

działań przeciwko uzależnieniom. Również aktywowanie uczniów w różnego rodzaju 

działalność pozalekcyjną pozwoli jej na uniknięcie problemów związanych z wszelkiego 

rodzaju używkami oraz aktami przemocy i wandalizmu. 

- współpraca z innymi jednostkami 

W kwestii przeciwdziałania, kontrolowania, zwalczania, ale także egzekwowania kar za 

naganne sprawowanie, pragnę zacieśnić współpracę z Policją w Gniewie. Chcę, aby 

uczniowie wiedzieli, że ich złe zachowania nie są bezkarne i za każdy występek poniosą 

odpowiedzialność. 



- zajęcia wychowawcze przygotowane przez uczniów 

Jedną z metod pracy wychowawczo-profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania wszelkim 

nieprawidłowym zachowaniom, jest przygotowywanie i przeprowadzenie przez uczniów 

godzin wychowawczych dla rówieśników oraz wykonanie plakatów profilaktycznych dla 

społeczności szkolnej z zakresu łamania przepisów prawa i regulaminu szkolnego, którego 

młodzież się dopuściła. W ten sposób uczniowie będą mogli poczuć odpowiedzialność za 

popełnione czyny i zadośćuczynić młodzieży i pracownikom placówki, a także przyznać się i 

przeprosić za swoje winy. 

- szukanie źródła problemów 

Chcąc zwalczyć dany problem, najlepiej zacząć od znalezienia i zlikwidowania jego źródła. 

W tym celu pragnę współpracować z pedagogiem szkolnym i kuratorami nad szukaniem 

przyczyn, które powodują u młodzieży dane zachowanie. Chcę również znaleźć rozwiązania 

danych problemów i wraz z wychowawcami i rodzicami podjąć odpowiednie działania. 

e) uczeń z rodziny o problemach finansowo-materialnych 

Niestety, specyfiką małych środowisk jest bezrobocie. To sprawia, że niektórzy nasi 

uczniowie nie mają w domu zapewnionych warunków do prawidłowego rozwoju. Jest to 

poważny problem dlatego, bo młodzież czuje się przez to gorsza, ma niższą samoocenę, 

częściej sprawia trudności wychowawcze (np. dopuszcza się kradzieży), a przede wszystkim 

opuszcza się w nauce. W mojej wizji szkoły, pragnę, aby wszyscy uczniowie mieli równy 

start w przyszłość, niezależnie od warunków finansowo-materialnych. Chcąc osiągnąć ten cel, 

dlatego podejmę następujące czynności: 

- darmowe obiady w stołówce szkolnej 

Ciepły posiłek każdego dnia jest bardzo ważny. Chcę go zagwarantować dzieciom i 

młodzieży z rodzin ubogich, dlatego planuję dalszą współpracę z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, a także pozyskiwanie żywności z Banku Żywności. 

- dostęp do materiałów naukowych 

Chcę, aby każdy uczeń z biednej rodziny otrzymywał za darmo konieczne pomoce 

dydaktyczne. W ramach pracy biblioteki szkolnej uczniowie mogą korzystać z lektur 

szkolnych, pozycji literacko-naukowych, Internetu. Wszystkie te działania pozwolą uczniom 

przygotować się do lekcji . 

- pozyskiwanie funduszy - stypendia 

W ramach programu „Solidarni”, uczniowie uzyskują stypendia socjalno-naukowe. W 

ostatnich dwóch latach czworo uczniów placówki otrzymało również stypendium programu 

„Zdolni z Pomorza”, dwoje Fundacji Świętego Mikołaja i po każdych egzaminach 

gimnazjalnych, również próbnych, troje stypendium Zakładu Kruszyw w Gniewie „Wiedza 

Start”. Chcę nadal kontynuować podjęte starania, a także kontynuować pozyskiwanie 

sponsorów, którzy przekażą fundusze dla uczniów z biednych rodzin, aby mogli oni również 

korzystać z wycieczek rekreacyjno-edukacyjnych i wyjazdów szkolnych. 



f) najmłodszy uczeń w szkole 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie przekształcona zostanie z 

Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie. Placówka wykorzysta bazę szkoły, jednakże 

dla prawidłowego funkcjonowania konieczne jest podjęcie wiele działań w celu dostosowania 

szkoły do potrzeb najmłodszych- przede wszystkim uczniów edukacji wczesnoszkolnej, ale 

także klas IV-VI. Należy zrealizować najważniejsze zadania: 

- aktualizacja dokumentacji szkolnej 

Jednym z pierwszych zadań, które należy podjąć będzie aktualizacja dokumentacji szkolnej, 

szczególnie Statutu Szkoły. Praca nad tym dokumentem musi rozpocząć się już wcześniej. 

Jednak dopracować należy dokument w okresie powołania szkoły podstawowej. Podobnych 

procedur będzie wymagało wiele dokumentów placówki, szczególnie organizacyjnych pracę 

szkoły, proces dydaktyczny i wychowawczy. 

 

- wzbogacenie bazy szkolnej 

Ważnym także zadaniem stojącym przed dyrektorem szkoły będzie poszerzenie bazy szkolnej 

o wyposażenie i pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami i możliwościami dzieci. Na 

początku najważniejszy jest zakup ławek i stolików z możliwością dostosowania ich do 

rozwoju fizycznego najmłodszych uczniów. Trzeba zadbać też o regały i mebelki z 

szufladkami na indywidualne pomoce dla każdego dziecka. Stworzenie kącików 

tematycznych, miejsca relaksacji, małej biblioteczki, zadbanie o pomoce dydaktyczne, w tym 

różne gry i zabawki to zadania, które należy zrealizować w każdym pomieszczeniu 

przeznaczonym do pracy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. 

- przekształcenie korytarzy budynku z salą gimnastyczną  

Budynek z salą gimnastyczną, jego pomieszczenia (oprócz sali gimnastycznej) planowane są 

tylko do pracy z uczniami edukacji wczesnoszkolnej. Wszystkie sale dostosowane zostaną do 

potrzeb pracy z najmłodszymi członkami społeczności szkoły podstawowej. Analogiczne 

działania należy podjąć w zakresie dostosowania korytarzy budynku. Jasne barwy ścian, 

motywy słoneczników i ogródka, aluminiowo-szklane poręcze, przeszklone drzwi do sal 

lekcyjnych, kanapy i pufy dla najmłodszych stworzą przyjazny klimat, a jednocześnie służyć 

będą uczniom w czasie przerw i rodzicom oczekującym na swoje pociechy. 

- zaadoptowanie magazynu i warsztatu do pracy z dziećmi 

Na pierwszym piętrze budynku z salą gimnastyczną znajduje się warsztat i magazyn. 

Pomieszczenia są zaniedbane (stare okna, drzwi, właściwie brak posadzki, zaniedbane ściany, 

stare przewody elektryczne i instalacje centralnego ogrzewania), ale po remoncie można w 

nich stworzyć świetlicę i szatnię dla najmłodszych uczniów. Dzieci klas I-III, które 

korzystałyby z pomieszczeń w budynku z salą gimnastyczną, jednocześnie oczekując na 

rozpoczęcie zajęć, jak również po lekcjach, spędzałyby czas w świetlicy przystosowanej tylko 

dla nich. Świetlica jednocześnie mogłaby pełnić rolę małej stołówki. Stworzenie kącika 

kuchennego pozwoliłoby wykorzystać pomieszczenie w czasie przerw- uczniowie mieliby 

miejsce na zjedzenie śniadania w odpowiednich warunkach. Zaadoptowany magazyn zostałby 



przeznaczony na szatnię. Uczniowie zostawialiby odzież wierzchnią i niepotrzebne rzeczy, 

zmieniali obuwie.  

- stworzenie placu zabaw 

Dzięki realizacji rządowego projektu Bezpieczna+ placówka stworzyła GIMPLAC- przyjazny 

teren zieleni do spędzania przerw lekcyjnych, prowadzenia wybranych zajęć szkolnych i 

pozaszkolnych. Miejsce zostało objęte monitoringiem, zainstalowano lampy ogrodowe, jak 

również wyposażono w stoły i ławki ogrodowe, kosze do śmieci i dużego grilla ogrodowego. 

Planowana jest dalsza adaptacja terenu, tj. stworzenie zewnętrznej siłowni, kina w plenerze, a 

przede wszystkim placu zabaw dla najmłodszych. Uczniowie klas I-III mieliby swoje 

bezpieczne miejsce do zabaw na świeżym powietrzu.  

 

- doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z najmłodszym uczniem 

Bardzo ważnym zadaniem stojącym przed dyrektorem szkoły podstawowej będzie 

wzbogacenie członków rady pedagogicznej w nową wiedzę i umiejętności konieczne do pracy 

z najmłodszym uczniem placówki. Nabycie podstawowych kompetencji do pracy z dzieckiem 

to zadanie dla każdego nauczyciela szkoły. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu 

edukacji wczesnoszkolnej, udział w warsztatach i szkoleniowych radach pedagogicznych, 

studiowanie lektur, współpraca z instytucjami zajmującymi się pracą z najmłodszymi musi 

być planowana, systematyczna i zgodna z potrzebami placówki oraz z zainteresowaniami 

nauczycieli. Należy również wykorzystać kwalifikacje i umiejętności tych pedagogów, którzy 

już pracowali w tym zakresie- nauczyciele nauczania początkowego sprzed reformy w 1999 

roku. Na pewno konieczne będzie uaktualnienie wiedzy, ale doświadczenie z pracy z 

najmłodszymi to atut, który trzeba wykorzystać.  

- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły 

Nowa rzeczywistość stawia przed placówką nowe wyzwania. Szkoła musi się zmieniać, 

dostosowywać do otaczającego świata, wychodzić naprzeciw potrzebom społecznym. Na 

pewno konieczne jest wzbogacenie jej o nową ofertę edukacyjną. Zatrudnienie psychologa w 

większym wymiarze pracy w szkole, terapeutów w zakresie pedagogiki i socjoterapii, 

logopedów i specjalistów do zajęć rewalidacji, szczególnie ruchowej, stanowią zadania, które 

należy zrealizować już w pierwszym etapie przekształcania placówki. 

- wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych 

Pracę należy podjąć również w tym zakresie. Rozpoznać oczekiwania dzieci i ich rodziców, 

przygotować propozycję kółek, warsztatów, zespołów pozalekcyjnych, zapoznać z nimi 

uczniów i opiekunów, zachęcić i zmotywować do udziału, modyfikować zgodnie z 

potrzebami osób zainteresowanych – stworzyć nowe, ciekawe zajęcia, których uczestnikami 

będą najmłodsi członkowie społeczności szkolnej. 

- nowe metody i formy pracy z uczniem 

Zadaniem stojącym przed szkołą jest także dostosowanie form i metod pracy do potrzeb oraz 

wymagań pedagogiki wczesnoszkolnej. Istotna będzie tu rola edukacji poprzez zabawę. 



Stosowanie metod i form, które pozwolą uczyć się bawiąc, wykorzystanie metod 

proponowanych przez neurodydaktykę, poszukiwanie nowych, ciekawych rozwiązań, to 

działania istotne dla prowadzenia prawidłowego procesu dydaktycznego.  

 

 

Podsumowując, działając w oparciu o Statut Szkoły i Szkolny Program Wychowawczy, 

zamierzam:  

- zapewnić dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia; 

- pomagać wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów; 

- wpierać potrzebę odkrywania rzeczywistości przyrodniczej, historycznej, kulturalnej i 

społecznej; 

- dążyć do zapewnienia wychowankom równości szans; 

- uczyć szacunku do wszystkich ludzi, wrażliwości i otwarcia na potrzeby innych; 

- kształcić podstawy moralne, system wartości i zachowań społecznych; 

- promować bezpieczny i zdrowy styl życia; 

- stworzyć warunki do zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy, tzn. nauczać logicznego 

myślenia i zdobywania umiejętności łączenia faktów z różnych dziedzin wiedzy; 

- propagować wśród podopiecznych naukę języków obcych; 

- tworzyć warunki do zdobywania umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami 

i pozyskiwania szerokiego spektrum wiedzy przy użyciu technik informacyjnych. 

 

 

Chcę, aby absolwent mojej szkoły, wyróżniał się następującymi cechami: 

 

 

2. Koncepcja sylwetki nauczyciela 

Bardzo często spotykam się ze zdaniem nauczycieli, że uczniowie powinni się uczyć,  

a uczniowie twierdzą, że powinni być nauczani. Pragnę stworzyć placówkę, w której każdy 

będzie wiedział, co należy do jego obowiązków, a nie zrzucał odpowiedzialności na innych. 

Na pewno jednym z ważniejszych elementów, który buduje proces dydaktyczno-

wychowawczy, jest niezmienna, wykształcona i wszechstronna kadra. 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie posiadają 

wieloletni staż pedagogiczno-wychowawczy. Większość z nich ma kwalifikacje do nauczania 

wielu przedmiotów. W szkole został opracowany Program Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli. Istnieje możliwość ubiegania się o pożyczki w ramach Koleżeńskiej Kasy 

Zapomogowo-Pożyczkowej i pomoc finansową zgodną z opracowanym Regulaminem 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 



Nauczyciele bardzo dobrze współdziałają poprzez pracę w zespołach przedmiotowych. Rada 

Pedagogiczna spotyka się z życzliwością Rady Rodziców i środowiska lokalnego. 

Nauczyciele mają możliwość wprowadzania innowacji pedagogicznych i wykazania się 

własnymi pomysłami w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej. Ich praca jest aktywnie 

wspierana przez dyrekcję szkoły i pedagoga szkolnego. Prowadzona też jest systematyczna 

współpraca z ośrodkami pomocy terapeutycznej. 

Zatrudniona kadra zapewnia realizację zadań szkoły. Posiada wysokie kwalifikacje 

zawodowe i nadal doskonali się zawodowo. Nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i 

organizują wiele kółek oraz form i możliwości spędzania wolnego czasu dla uczniów, zgodnie 

z ich potrzebami i zainteresowaniami.  

Oczywiście, tak jak w każdym zakładzie, nieunikniona jest rotacja w polityce kadrowej 

szkoły. Dotyczy to przede wszystkim pracowników odchodzących na emeryturę, nauczycieli 

przebywających na urlopach zdrowotnych, pracowników korzystających z urlopów 

wychowawczych, odchodzących na rentę, pracowników, którym wygasają umowy na czas 

określony, zatrudnienia i odejścia nauczycieli z powodu nowego planu organizacyjnego 

szkoły – przede wszystkim ze względu na zmianę ilości oddziałów. 

 

Zadania Formy realizacji Termin realizacji 

Wspomaganie 

nauczycieli w 

osiąganiu 

wysokiej jakości 

pracy 

1. Zatrudnienie nauczycieli zgodnie z 

wymaganymi kwalifikacjami i potrzebami 

szkoły. 

2. Rozpoznawanie potrzeb szkoły i 

indywidualnych potrzeb nauczycieli oraz 

priorytetów w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. Uaktualnianie 

planu WDN. 

3. Motywowanie nauczycieli do zdobywania 

kolejnych stopni awansu zawodowego. 

4. Wspomaganie nauczycieli w opracowaniu 

programów autorskich, tworzeniu materiałów 

dydaktycznych, upowszechnianie ich w 

szkole i środowisku lokalnym. 

5. Motywowanie nauczycieli do zdobywania 

kolejnych kwalifikacji. 

6. Aktualizacja procedur i harmonogramu oceny 

pracy nauczycieli. 

7. Aktualizacja regulaminu nagradzania 

pracowników. 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

 

 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

 

 

 

2017-2022 



 

2017-2022 

 

2017-2022 

Zapewnienie 

wysokiej jakości 

i atrakcyjności 

procesu 

dydaktycznego 

1. Analiza i ewaluacja realizowanych w szkole 

programów nauczania. Monitorowanie 

realizacji podstawy programowej. 

2. Opracowanie i wdrażanie programów 

autorskich. 

3. Uwzględnianie w procesie dydaktycznym 

standardów wymagań egzaminacyjnych. 

4. Stosowanie w procesie dydaktycznym 

różnorodnych metod pracy i środków 

dydaktycznych oraz tworzenie właściwej 

atmosfery pracy. 

2017-2022 

 

 

2017-2022 

2017-2022 

 

2017-2022 

Ocena efektów 

kształcenia – 

kontrola pracy 

dydaktycznej 

nauczyciela 

1. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na 

poszczególnych poziomach i 

wykorzystywanie wyników do podnoszenia 

efektywności kształcenia. 

2. Analiza porównawcza wyników klasyfikacji i 

wyników egzaminów. 

3. Badanie losów absolwentów. 

4. Organizowanie zajęć dla uczniów klas 

trzecich gimnazjum i klas ósmych z udziałem 

absolwentów. 

2017-2022 

 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

2017-2022 

 

 

Opieka nad 

młodym 

nauczycielem 

1. Przydzielenie opiekuna stażu – umożliwienie 

drogi awansu zawodowego. 

2. Aktywny udział nie tylko w lekcjach, ale 

również w organizacji dodatkowych zajęć dla 

uczniów, w przygotowywaniu i 

przeprowadzeniu imprez szkolnych, 

opracowywaniu i realizacji projektów. 

2017-2022 

 

2017-2022 

 



3. Systematyczna współpraca z 

przewodniczącym zespołu przedmiotowego, 

nauczycielami, doradcami metodycznymi, 

przedstawicielami wydawnictw. 

4. Obserwacje zajęć, udział w lekcjach 

otwartych w celu wymiany doświadczenia. 

5. Doskonalenie zawodowe poprzez udział w 

warsztatach, kursach, szkoleniach studiach 

podyplomowych. 

6. Wspieranie działań nauczyciela przez 

dyrekcję szkoły i pedagoga. 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

2017-2022 

 

2017-2022 

 

Stworzenie 

skonsolidowanej 

grupy 

1. Oddziaływanie na grupę w sposób 

obiektywny, sprawiedliwe obciążanie 

pracowników obowiązkami. 

2. Okazywanie zainteresowania problemami 

pracowników, udzielanie pomocy w ich 

rozwiązywaniu. 

3. Motywowanie nauczycieli do współpracy, 

korzystania z pomocy innych, dzielenia się 

swoim doświadczeniem i wykorzystywania 

umiejętności dla dobra szkoły. 

4. Organizowanie wspólnych wyjazdów 

integracyjnych, spotkań z okazji świąt. 

5. Organizowanie pomocy dla nauczycieli 

znajdujących się w trudnych, losowych 

sytuacjach. 

 

2017-2022 

 

 

2017-2022 

 

 

2017-2022 

 

 

 

2017-2022 



 

2017-2022 

Tworzenie 

właściwej 

atmosfery pracy 

1. Wykazanie się własnym zaangażowaniem 

w pracę – bycie wzorcem dla 

podwładnych. 

2. Docenianie dobrych nauczycieli i 

wpływanie na tych, którzy nie realizują 

prawidłowo powierzonych zadań – 

nietolerowanie braku dyscypliny, kultury i 

dbałości o bezpieczeństwo uczniów. 

3. Unikanie emocji w rozwiązywaniu spraw 

międzyludzkich. 

4. Poszanowanie zaangażowania w pracy, 

odpowiedzialności, tolerancji i 

optymizmu. 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

 

 

 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

 

 

Dbanie o 

autorytet 

nauczyciela 

1. Permanentne doskonalenie wiedzy i 

umiejętności pedagogicznych. 

2. Stałe dostosowanie metod i form pracy do 

potrzeb uczniów, poszukiwanie 

ciekawych i różnorodnych środków 

dydaktycznych. 

3. Stawianie wymagań uczniom zgodnie z 

ich potrzebami i możliwościami.  

4. Tworzenie przyjaznej atmosfery pracy na 

zajęciach. 

5. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu 

problemów. 

6. Respektowanie praw uczniów, 

konsekwentne wymaganie realizacji 

obowiązków. 

7. Kontynuacja i rozszerzenie zakresu 

współpracy z rodzicami i instytucjami 

działającymi na rzecz dobra wychowanka. 

2017-2022 

 

2017-2022 

 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

2017-2022 

2017-2022 



  

2017-2022 

 

Szczegółowe sposoby pracy z nauczycielami: 

a) Nauczyciel kompetentny i wykształcony 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie są 

wykwalifikowani oraz mają szeroką wiedzę z zakresu wielu dziedzin, nie tylko z przedmiotu, 

którego nauczają w szkole. Mimo to uważam, że jako kadra pedagogiczna powinniśmy cały 

czas się dokształcać, aby jak najefektywniej i najciekawiej prowadzić zajęcia dla 

podopiecznych. W tym celu pragnę nadal organizować dla nauczycieli: 

 

 

- warsztaty prezentujące nowe formy pracy 

Nauczyciele wciąż muszą unowocześniać swoje metody pracy z uczniami, aby lekcje i 

zajęcia pozalekcyjne były atrakcyjne dla wychowanków. Niestety, często po długoletnim 

stażu pracy brakuje pomysłów i motywacji do podejmowania nowych wyzwań. Chcąc 

zapewnić swoim nauczycielom jak najlepsze przygotowanie do prowadzenia lekcji, a 

jednocześnie dostosować pracę szkoły do wyzwań związanych z reformą edukacyjną, pragnę 

organizować dla nich warsztaty związane z nowymi, nieznanymi im dotąd formami pracy. 

Wiem, że tego typu szkolenia zaowocują nie tylko poprawą jakości zajęć, ale również zachęcą 

uczniów do nauki i aktywności w ramach działalności szkoły. 

- warsztaty z zakresu sposobu przemawiania i rozmawiania z młodzieżą 

Wielu nauczycieli pracuje w naszej szkole od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. 

Z roku na rok muszą spotykać się z coraz trudną i wymagającą młodzieżą. Szczególnie szkoła 

po reformie będzie dla nich nowym wyzwaniem Aby ułatwić im zadanie, chcę zorganizować 

dla kadry pedagogicznej warsztaty z psychologami, terapeutami i pedagogami, którzy 

podpowiedzą im, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi oraz młodymi ludźmi, a także 

przemawiać na lekcjach, aby być słuchanymi przez swych uczniów i umieć słuchać 

wychowanków. 

- zdobycie certyfikatu egzaminatora CKE  

Nauczyciele nie zawsze wiedzą, w jaki sposób przygotowywać swoich uczniów do 

egzaminów. Zdobycie kwalifikacji egzaminatora pozwoliłoby „przyjrzeć się” swojej pracy z 

drugiej strony, zrozumieć istotę tego egzaminu . Dzięki wiedzy i doświadczeniu z pracy jako 

egzaminator nauczyciele mogliby lepiej przygotowywać swoich podopiecznych. Zależy mi, 

żeby nadal motywować swych pracowników do poszerzania kwalifikacji z tego zakresu. 



- analiza egzaminów gimnazjalnych i egzaminów klas VIII 

Dwa razy w roku szkolnym w szkole opracowywane oraz analizowane są próbne i 

właściwe wyniki egzaminów. Dzięki temu wiemy, co sprawia problemy naszym uczniom i 

możemy je wyeliminować. Poprzez takie działaniem dostrzegamy także własne błędy, co daje 

nam szanse je poprawić w dalszej pracy z wychowankami. Konieczna jest kontynuacja 

podjętych działań. 

- dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do potrzeb szkoły 

Znaczna część kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera 

w Gniewie posiada wszechstronne wykształcenie. Mimo to wciąż niektórzy podejmują nowe 

wyzwania, rozpoczynają studia podyplomowe, uczestniczą w kursach po to, aby doskonalić 

swoją wiedzę i umiejętności oraz poszerzać swoje kompetencje zawodowe. Moim zadaniem 

jako dyrektora będzie nakierowywanie odpowiednich osób na nowe możliwości kształcenia z 

zakresu, który wynika z potrzeb placówki. Reforma nakłada na szkołę nowe wyzwania i 

obowiązki. Psycholog, logopeda, terapeuci to pedagodzy, którzy będą konieczni w codziennej 

pracy szkoły. Nabycie przez grono pedagogiczne nowych kwalifikacji pozwoli na 

wykorzystanie kadry szkoły. Dzięki temu nie trzeba będzie zatrudniać nowych pedagogów, a 

nauczyciele znajdą pracę w swojej macierzystej placówce.  

b) Nauczyciel przyjazny uczniom 

Ważne, aby pedagog miał jak najlepszy kontakt ze swoimi wychowankami nie tylko podczas 

zajęć lekcyjnych, ale również w trakcie wyjazdów rekreacyjno-edukacyjnych oraz w czasie 

prowadzenia kółek i klubów szkolnych. Takie działania nie tylko aktywują uczniów do 

działalności szkolnej, ale również sprawiają, że praca staje się dla nauczycieli prawdziwym 

powołaniem. 

- wspieranie nauczycieli w prowadzeniu kół zainteresowania 

Istotne jest dla mnie, aby nauczyciel miał jak najszerszą możliwość pracy z uczniami. W tym 

celu nadal będę tworzyć dla niego jak najlepsze warunki do aktywności pozalekcyjnej, 

proponując udział w różnych projektach, szukając możliwości pozyskiwania dodatkowych 

środków na działalność kółek i klubów szkolnych, dzieląc się własnym doświadczeniem w 

pracy pozalekcyjnej. Jako pedagog z wieloletnim stażem wiem, jak ważne są tego typu 

działania. Szczególnie pragnę pomagać i angażować młodych nauczycieli z niewielkim 

doświadczeniem. 

- pomoc w organizacji wydarzeń rekreacyjno-edukacyjnych 

Chciałabym, aby moi nauczyciele mieli okazję pracować ze swoimi wychowankami nie tylko 

w murach szkoły. Nasza gmina proponuje wiele możliwości edukacji pozaszkolnej – 

chociażby poprzez Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej, zajęcia w Powiatowej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie czy w ramach zajęć 

organizowanych w Centrum Aktywnych Gniew. Warto też korzystać ze współpracy z 

wieloma zaprzyjaźnionymi instytucjami, chociażby z grupą Polmlek umożliwiającą 

zwiedzanie obiektu zamkowego czy ze współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Gniewie, który w ramach dni otwartych organizuje dla uczniów naszej szkoły różnego 

rodzaju pokazy walk rycerskich czy średniowiecznych tańców. Istotne jest, żeby uczniowie 



poznawali historię swojego miasta oraz uczyli się, jak dbać o jego rozwój i środowisko. Poza 

tym pragnę również, aby wszelkiego rodzaju wycieczki, które organizują moi nauczyciele dla 

uczniów, miały charakter edukacyjno-wychowawczy. Chcę nadal wspierać ich w tworzeniu 

jak najlepszej oferty wydarzeń i wyjazdów. 

c) Nauczyciel w szkole 

Jako pracodawca pragnę zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Szkoła 

ma być nie tylko drugim domem dla uczniów, ale również i dla nauczycieli. Wiem, że ich 

zaangażowanie w pracy z uczniami niejednokrotnie wychodzi poza obowiązki szkolne. 

Dlatego często zasługują na to, aby być doceniani oraz wspierani w swych działaniach. Moim 

zadaniem jest sprawić, aby praca kadry pedagogicznej przebiegała w sprzyjającej atmosferze. 

Zamierzam kontynuować następujące działania: 

 

- nagrody 

Nauczyciele, którzy wyróżniają się, wykonując swoją pracę, a ich aktywność wychodzi poza 

zakres obowiązków szkolnych, powinni być dodatkowo nagradzani. Dlatego pragnę nadal 

wybierać najbardziej aktywnych nauczycieli. Nasi pedagodzy często poświęcają czas na 

pisanie różnego rodzaju projektów, układanie autorskich programów nauczania, 

organizowanie przedsięwzięć na poziomie szkoły czy gminy. Często społeczność szkolna nie 

jest świadoma, ile pracy wkładają niektórzy spośród nas dla podniesienia poziomu nauczania i 

jakości pracy szkoły. Poprzez nagradzanie nie tylko docenia się pracę wyróżniających 

pracowników, ale również uświadamia podopiecznych i ich rodziców, że praca nauczyciela to 

nie tylko lekcje, a także poświęcenie wiele dodatkowego czasu i starań w organizacji i 

realizacji przedsięwzięć, które mają na celu dobro ucznia. 

- pomoc finansowa 

W ramach koleżeńskiej pomocy, nie tylko dla nauczycieli, ale również pozostałych 

pracowników, w szkole istnieje możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-

Pożyczkowej, która udziela kredytów bez oprocentowania. Również w szkole bardzo dobrze 

rozdysponowywane są środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Będę nadal 

czuwała nad prawidłowością przydzielania pomocy finansowej. Zadbam, żeby trafiły one do 

najbardziej potrzebujących. 

- atmosfera pracy 

Bardzo ważne jest, żeby atmosfera pracy była jak najbardziej przyjazna dla wszystkich 

pracowników. W tym celu będę kontynuować działania związane z organizowaniem 

wyjazdów do teatru czy kina finansowanych z funduszy socjalnych. Zadbam również o to, by 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego odbywały 

się spotkania w koleżeńskim gronie i miłej atmosferze. Również jako dyrektor sprawiedliwie i 

obiektywnie będę rozstrzygać wszystkie niejasności oraz spory, a także uczciwie rozdzielać 

zadania według możliwości pracowników. Nie będę kierowała się pobudkami osobistymi, ale 

postaram się oceniać podwładnych według pracy, jaką wykonują i osiąganych efektów. 



Podsumowując, podkreślam, że prawidłowe funkcjonowanie szkoły jest możliwe wtedy, gdy 

w placówce panuje dobra atmosfera, a każdy z pracowników czuje, że spełnia ważną rolę. 

Istotne jest zaangażowanie pracowników w projektowaniu działań szkoły oraz w ich 

realizację. Właściwej organizacji pracy szkoły sprzyja także sprawiedliwe obciążanie 

obowiązkami, zgodnie z możliwościami i predyspozycjami, motywowanie do pracy, 

rzeczowe ocenianie i nagradzanie bądź karanie. Nie można tolerować braku dyscypliny, 

kultury, dbałości o bezpieczeństwo uczniów. Poszanowanie pracy, praworządność, 

odpowiedzialność, tolerancja, otwartość i optymizm to wartości, które nadal chcę promować 

w szkole - instytucji, mającej wpływ na wychowanie młodego pokolenia. 

 

 

 

3. Koncepcja idealnej placówki 

Szkoła to bardzo złożony mechanizm. Jej funkcjonowanie zależy od licznych czynników. 

W tej sytuacji jako dyrektor mam wiele zadań do wypełnienia.  

Zamierzam przede wszystkim wdrożyć opracowaną koncepcję pracy szkoły. Pragnę 

zabezpieczyć placówkę w pomoce dydaktyczne, ciągle je wzbogacać, uaktualniać, poszukiwać 

nowych, ciekawych rozwiązań do pracy, szczególnie w zakresie zadań związanych z edukacją 

wczesnoszkolną. Chcę twórczo wdrażać programy edukacyjne i dbać o rozwój osobowości 

zawodowej poszczególnych nauczycieli, jak również korzystać z doświadczenia kadry 

pedagogicznej. 

Ważne też jest, aby zorganizować zespół zaangażowany w realizację szkolnych celów. 

Należy przy tym pamiętać o stworzeniu optymalnych warunków niezbędnych dla efektywnej 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dlatego muszę być dobrym gospodarzem 

mienia szkolnego, który interesuje się potrzebami materialnymi, psychicznymi i społecznymi 

uczniów i pracowników. 

Pragnę zdobyć autorytet oparty na wiedzy, doświadczeniu i kulturze osobistej. W tym 

celu zamierzam ściśle współpracować z organem prowadzącym – Urzędem Miasta i Gminy 

Gniew – oraz z organem nadzorującym – Pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

 

 

Zadania Formy realizacji Termin 

realizacji 

Przestrzeganie 

przepisów prawa 

oświatowego i 

prawa pracy 

1. Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego i 

dyscypliny pracy. 

2. Nowelizacja dokumentów wewnątrzszkolnych i 

systematyczne prowadzenie bieżącej 

dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami 

2017-

2022 

2017-

2018 



prawa (w szczególności Statutu Szkoły). 

3. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod 

kątem zgodności z obowiązującym stanem 

prawnym. 

4. Prowadzenie wewnętrznej kontroli zarządczej. 

5. Kontynuowanie polityki finansowej szkoły 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru 

pedagogicznego. Monitorowanie spójności 

dokumentów szkoły. 

 

 

 

2017-

2019 

 

 

2017-

2022 

2017-

2022 

 

2017-

2022 

Organizacja nadzoru 

pedagogicznego 

1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na 

dany rok szkolny. 

2. Realizacja nadzoru pedagogicznego prowadzona 

wspólnie z przedmiotowymi i stałymi zespołami 

nauczycieli. 

3. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem 

zespołów nauczycieli. 

4. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji do 

planowania rozwoju szkoły. 

5. Opracowanie wniosków z nadzoru 

pedagogicznego służących rozwojowi szkoły. 

2017-

2022 

 

2017-

2022 

 

 

2017-

2022 

 

2017-

2022 

 

2017-



2022 

Organizacja 

wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa 

zawodowego 

1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji 

wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, 

socjoterapii, rewalidacji. 

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 

materiałów informacyjno – dydaktycznych oraz 

udzielanie indywidualnych porad uczniom i 

rodzicom. 

3. Współpraca z instytucjami wspierającymi 

system doradztwa zawodowego. 

2017-

2019 

 

2017-

2022 

 

 

 

2017-

2022 

Kształtowanie 

pozytywnego 

wizerunku szkoły w 

środowisku 

promowania swoich 

osiągnięć 

1. Przeprowadzenie badań marketingowych w celu 

rozpoznania potrzeb środowiska lokalnego. 

2. Organizowanie imprez z udziałem 

przedstawicieli szkół i instytucji z Gniewu i 

gminy Gniew. 

3. Prezentacja osiągnięć uczniów poprzez ich 

udział w konkursach, zawodach, imprezach 

środowiskowych. 

4. Podejmowanie i wspieranie działań służących 

pożytkowi społeczności lokalnej. 

2017-

2022 

 

2017-

2022 

 

2017-

2022 

 

 

2017-

2022 

Dbanie o bazę i 

wyposażenie 

gimnazjum 

1. Podejmowanie skutecznych działań wzbogacających 

warunki pracy szkoły podstawowej poprzez 

pozyskiwanie sponsorów, realizację projektów, 

które zapewniają środki trwałe oraz organizowanie 

imprez z Radą Rodziców, nastawionych na 

gromadzenie dodatkowych środków finansowych. 

Pozyskiwanie środków finansowych poprzez wynajem 

sal lekcyjnych. 

2017-

2022 

 

 

 



Pozyskiwanie rodziców do prac użytecznych na rzecz 

szkoły. 

2. Dokonanie prac remontowych i konserwatorskich w 

zakresie: 

a) remont sali gimnastycznej, 

b) remont łazienek w budynku głównym, 

c) remont korytarzy i zaadoptowanie warsztatu oraz 

magazynu na świetlicę i szatnię dla dzieci 

młodszych w budynku z salą gimnastyczną 

d) remont dachu i korytarzy oraz wymiana okien w 

budynku z lokatorami, 

e) remont pomieszczenia dla pracowników obsługi, 

f) stworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni 

zewnętrznej na GIMPLACU, 

g) elewacja zewnętrzna części dobudowanej budynku 

głównego, 

h) wymiana drzwi wejściowych. 

3. Zagospodarowanie budynku i obszaru wokół szkoły. 

Dbałość o tereny zielone. 

4. Uzupełnianie bazy pomocy dydaktycznych do 

poszczególnych przedmiotów, wyposażenia 

biblioteki szkolnej oraz ciągłe unowocześniania 

pracowni informatycznej. 

5. Gospodarne zarządzanie mieniem szkolnym. Dbanie 

o racjonalne wykorzystywanie środków 

finansowych. 

6. Organizacja pracy zgodnie z przepisami BHP. 

Dokonywanie przeglądów związanych z BHP i 

wymiany sprzętu. Przeprowadzanie próbnej 

ewakuacji.  

7. Permanentna poprawa monitoringu na terenie 

budynków szkolnych i boiska gimnazjalnego- 

zwiększenie ilości kamer. 

 

 

 

 

 

 

2017-

2022 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

 

 

2017-

2022 

 

2017-

2018 

2017-

2019 

 

2017-

2022 

 



8. Usprawnienie działalności administracyjnej i 

oprogramowanie biblioteki. 

9. Tworzenie bazy testów i sprawdzianów szkolnych. 

10. Zwiększenie atrakcyjności strony internetowej pod 

kątem uczniów. 

2017-

2022 

2017-

2022 

 

2017-

2022 

 

 

 

2017-

2022 

 

 

2017-

2022 

 

 

 

2017-

2022 

 

 

2017-

2022 

 

2017-

2022 



2017-

2022 

Dążenie do 

aktywnego 

uczestnictwa 

rodziców w życiu 

szkoły 

1. Pobudzenie aktywności rodziców, udział w 

uroczystościach szkolnych. 

2. Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

3. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu pracy 

szkoły i realizacji jej zadań. 

4. Prezentacja rodzicom ciekawych zajęć, wystaw, 

kronik. Projektów. 

5. Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły. 

6. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego 

(zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły). 

7. Pedagogizacja rodziców. 

2017-

2022 

2017-

20222 

2017-

2022 

2017-

2022 

2017-

2022 

2017-

2022 

2017-

2022 

Promocja szkoły 1. Promocja i upowszechnienie informacji o 

ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych 

działaniach i osiągnięciach: 

a. wizyty w innych szkołach i placówkach, 

b. publikacje informacyjne (foldery, gazetka 

szkolna, strona internetowa, tablice 

informacyjne), 

c. Dzień Otwarty Szkoły (Dzień Fantazji, 

Majówka – Hallerówka, Dzień Matki, Dzień 

Babci i Dziadka), 

d. prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnej 

gazecie i na stronie internetowej. 

2. Analiza postrzegania szkoły w środowisku 

lokalnym, np. monitorowanie wyników 

rekrutacji, ankiety dla rodziców i uczniów, 

organizacja spotkań z rodzicami, Dni Otwartych 

Szkoły. 

 

2017-

2022 

 

 

 

 

2017-

2022 

 

Systematyczne 

badanie opinii o 

Prowadzenie wywiadów środowiskowych, rozmów z 

uczniami, rodzicami, mieszkańcami. Gromadzenie 

2017-

2022 



działalności szkoły opinii. Przeprowadzenie i analiza ankiet. 

Współpraca z 

władzami 

samorządowymi i 

oświatowymi w 

zakresie realizacji 

polityki oświatowej 

1. Udział w miejskich uroczystościach 

rocznicowych i patriotycznych. Włączanie się w 

akcje charytatywne i ekologiczne, udział w 

konkursach. 

2. Wspieranie działalności szkolnego 

Wolontariatu, współpraca z Domem Pomocy 

Społecznej w Gniewie. 

2017-

2022 

 

2017-

2022 

Współpraca przy 

organizacji imprez 

środowiskowych 

Udział w akcjach i projektach o zasięgu gminnym ( 

Mały Wielki Uśmiech, Gniewinki, Gospel, Święto 

Niepodległości, Wieczorki Poetyckie, Jarmark 

Świętego Mikołaja, Maraton Poetycki ). 

2017-

2022 

Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi 

szkołę w procesie 

wychowania 

Współpraca z Komisariatem Policji w Gniewie, Strażą 

Miejską w Gniewie, Ochotniczą Strażą Pożarną w 

Gniewie. Przygotowywanie spotkań na temat 

zagrożeń, uzależnień, przestrzegania prawa, 

bezpiecznego zachowania się, odpowiedniego 

reagowania w trudnych sytuacjach. 

 

2017-

20122 

 

Szczegółowy plan organizacji placówki: 

a) Baza szkoły 

Zaplecze szkoły nie spełnia wymagań koniecznych do pracy z uczniem edukacji 

wczesnoszkolnej. Nasza placówka nie jest jeszcze przygotowana do przyjęcia młodszych 

dzieci. Pragnę stworzyć swym najmłodszym uczniom szkołę ich marzeń pod względem 

bogatego zaplecza i atrakcyjnej bazy dydaktycznej. 

- remonty i pozyskanie pomocy edukacyjnych 

Stan sal lekcyjnych i pracowni szkolnych szkoły jest zadawalający. We wszystkich klasach są 

nowe okna i podłogi. Sale lekcyjne wyposażone zostały w nowe ławki oraz pomoce 

dydaktyczne dla nauczycieli. Nowoczesna placówka nie tylko poprawiła standard naszej 

szkoły, ale również zwiększyła jakość kształcenia. Pragnę, aby moi uczniowie mogli 

korzystać z nowoczesnych możliwości nauczania. Wszelkiego rodzaju gry edukacyjne, filmy, 

prezentacje multimedialne są uatrakcyjnieniem zajęć. Ważne jest również zapewnienie 

podstawowych pomocy edukacyjnych. Wszystkie działania związane z poprawą standardu 

materialnego szkoły rozpoczęłam, pełniąc obowiązki dyrektora. W swojej pracy na 

stanowisku dyrektora zamierzam kontynuować rozpoczęte działania. Nadal zamierzam 

pozyskiwać sponsorów i darczyńców z okolicznych instytucji, a także uzyskiwać pomoc od 

rodziców i z zakładów w naszej gminie. Ważne też jest tworzenie i realizacja projektów, w 



ramach których szkoła nadal wzbogacać się będzie w potrzebne środki trwałe. Szczególnie 

obecnie potrzebne są dostosowania wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji zadań 

związanych z edukacją wczesnoszkolną. Należy także dokonać remontu 

niewykorzystywanych dotąd w procesie dydaktycznym sal i zaadoptowanie ich do pracy z 

młodszymi dziećmi. 

b) Dokumentacja 

Istotna jest dokumentacja i podstawa prawna działalności szkoły. Dokumentacja placówki 

będzie wymagała aktualizacji. Najważniejszym zadaniem jest wypracowanie Statutu Szkoły. 

Należy również skorygować większą część dokumentacji i dostosować ją do nowych realiów. 

c) Atmosfera placówki 

Najważniejsze, aby szkoła była przyjazna dla uczniów i pracowników. Warto dbać o 

atmosferę panującą w placówce. Uważam, że to atut naszej szkoły . Nie zamierzam jednak 

spocząć na laurach i nadal będę dbała o jak najlepszy klimat w szkole. To bardzo istotne, żeby 

każdy, kto tworzy naszą społeczność wiedział, że szkoła jest również jego „ miejscem na 

ziemi ’’. Atmosferę, jej klimat tworzyć będę przede wszystkim: 

- organizacja festynów i imprez szkolnych 

Najbardziej znaną imprezą w naszej szkole, której od początku istnienia jestem główną 

współorganizatorką, jest Majówka-Hallerówka. To zabawa o zasięgu gminnym, łącząca się z 

Dniem Otwartym Szkoły. W związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową 

impreza ta będzie musiała zmienić swoją formułę, dostosować ją do potrzeb i możliwości 

młodszych uczniów. Pragnę także organizować wiele innych imprez i projektów, takich jak: 

Święto Szkoły, Imieniny Patrona, Dzień Fantazji, Dzień Matki, Dzień Życzliwości, Święto 

Odzyskania Niepodległości itp. 

d) współpraca ze środowiskiem 

Bardzo istotne dla pracy szkoły jest wsparcie placówki przez inne instytucje. Warto też 

współpracować ze szkołami naszej gminy w celu wymiany doświadczenia. Współpracę 

szkoły ze środowiskiem rozpatruję w kilku kategoriach: 

- współpraca z przedszkolami i innymi szkołami 

Ważny dla naszej szkoły jest jak najlepszy kontakt z innymi szkołami podstawowymi. Dzięki 

wspólnym działaniom placówki mogą podjąć wiele działań sprzyjających prawidłowemu 

rozwojowi uczniów. Współpraca z przedszkolami pozwoli dzieciom poznać placówkę zanim 

staną się członkami społeczności szkolnej. Również współpraca z Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Gniewie jest istotna. Mając na myśli dobro naszej młodzieży, 

cieszymy się, że ZSP w Gniewie tworzy dla nich atrakcyjną ofertę dalszej edukacji. Staramy 

się prezentować ją uczniom. Oczywiście nasi podopieczni mają także możliwość poznawania 

innych placówek kształcenia ponadgimnazjalnego. 

- współpraca ze sponsorami i darczyńcami 



Kłopoty finansowe są częstym problemem szkół nie tylko z małego miasteczka. Z 

tego powodu staram się pozyskiwać fundusze spoza budżetu Gminy. Na szczęście, większość 

przedsiębiorców lokalnych rozumie, jak ważna i potrzebna jest edukacja dzieci i młodzieży 

dla przyszłości naszego regionu. W trakcie mojego sprawowania funkcji dyrektora 

Gimnazjum w Gniewie udało mi się w tym zakresie nawiązać współpracę z następującymi 

zakładami i firmami: Rolls-Royce, Eko-Tech, Fama, Rafbud, Alma-Color, Temida. 

Zamierzam kontynuować działania. 

- współpraca z Gminą Gniew 

Działalność dzieci i młodzieży w Gminie jest bardzo istotna dla jej prawidłowego 

rozwoju. Chcę, aby uczniowie aktywizowali się w życie swego miasteczka, gminy i regionu. 

Pragnę inicjować udział uczniów w różnego rodzaju wydarzeniach z życia Gminy Gniew i 

naszego Kociewia. 

- współpraca z rodzicami 

Ścisła współpraca z rodzicami to jeden z najważniejszych czynników prawidłowego 

rozwoju ucznia. Młody człowiek musi wiedzieć, że dorośli wspierają się w działaniach dla 

jego dobra. Dlatego bardzo ważne jest dla mnie angażowanie rodziców w życie szkoły. 

Organizacja wspólnych imprez dla dzieci i młodzieży, zachęcanie rodziców do udziału w 

zadaniach na rzecz szkoły, wymiana doświadczeń, uczestnictwo w Szkole dla Rodziców to 

propozycje, które pragnę kontynuować w czasie pełnienia funkcji. 

- współpraca z innymi organizacjami 

Ważny dla naszych uczniów jest kontakt z różnymi organizacjami. Staram się 

promować w naszej szkole drużyny ZHR, wolontariat, Orkiestrę Dętą, kółka przy parafii (w 

tym grupę ministrantów), a także wiele innych działalności zrzeszających młodzież i 

pobudzających ich aktywność. Chętnie też korzystam i nadal będę korzystała z oferty zajęć, 

jakie proponują Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej, Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie itd. 

Podsumowując, pragnę jeszcze podkreślić, że bardzo ważna dla szkoły jest współpraca 

ze środowiskiem lokalnym. To najlepszy sposób promowania walorów placówki i jej 

osiągnięć. W ten pozytywny sposób zwiększa się stopień zainteresowania placówką.  

Należy także nadal poprzez współpracę pozyskiwać sojuszników szkoły, którzy będą 

wspierać ją w jej działaniach dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych. 

Oczywiście i w tym obszarze priorytetowe jest zaangażowanie rodziców. Współdziałanie 

ze szkołą powinno odbywać się na wielu płaszczyznach. Organizowanie spotkań 

wychowawczych, zapraszanie na imprezy szkolne, wspólne podejmowanie i realizowanie 

działań, prowadzenie zajęć z zakresu pedagogizacji dla rodziców, to tylko niektóre formy, 

które pozwalają rodzicom aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. 

Szkoła powinna także wspierać wszelkie inicjatywy lokalne. Udział dzieci i młodzieży w 

imprezach organizowanych przez instytucje gminne pozwalają wychowankom zrozumieć, że 

nie są sami, że świat to nie tylko szkoła i dom, że jest się potrzebny innym, a to ogromna 

wartość. 



 

ROZDZIAŁ III 

MONITOROWANIE REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ 

 

Ściśle powiązane z funkcją planowania jest monitorowanie. Planując, zakładamy zadania, 

kontrolując, mierzymy postępy z ich realizacji.  

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania i analizowania danych ilościowych i 

jakościowych na temat wdrażanych zadań. Jest sprawdzaniem, systematycznym i 

zorganizowanym obserwowaniem osiąganej jakości pracy. To także strategia zbierania 

informacji.  

Monitorowanie wymaga gromadzenia danych i ich interpretowania, wykrywania 

nieprawidłowości i ich korygowania. 

Monitorowanie przeprowadza dyrektor szkoły, jego wyniki przedstawia Radzie 

Pedagogicznej. Wnioski są wykorzystane do realizacji działań dydaktyczno – opiekuńczo – 

wychowawczych na kolejny rok szkolny.  

 

Monitorowanie realizacji planu pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w 

Gniewie będę dokonywała w oparciu o: 

 bieżące obserwowanie realizacji zadań, 

 wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w wybranych obszarach, 

 okresowe kontrole dokumentacji szkolnej - co najmniej dwa razy w ciągu roku 

szkolnego, 

 obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli – według harmonogramu 

opracowanego we wrześniu każdego roku, 

 kontrolę realizacji podstawy programowej – na bieżąco, 

 dokumentację kontroli zarządczej, 

 analizę wyników ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców, pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych, absolwentów i społeczności lokalnej, 

 analizę wyników z egzaminów gimnazjalnych i egzaminów klas VIII, również z 

próbnych. 

 

Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie przedstawiona 

została Radzie Pedagogicznej na sierpniowym posiedzeniu 2017 roku. Realizacja będzie na 

bieżąco obserwowana, a na zakończenie każdego semestru poddana weryfikacji. Propozycje 

zmian będą formułowane i zgłaszane na Radzie Pedagogicznej. 



ZAKOŃCZENIE 

 

Koncepcja pracy przedstawiona w niniejszym dokumencie to plan na odniesienie sukcesu 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie. 

Zapewnienie satysfakcji uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły jest podstawową 

wartością, na której oparte zostały powyższe założenia. 

Opracowanie tematu pozwoliło Radzie Pedagogicznej w dokładniejszy i pełniejszy sposób 

przygotować się do wypełniania ważnych zadań. 


