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PROGRAM ROZWOJU I KONCEPCJA  PRACY ZESPOŁU 

SZKOLNO –PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W CZĘSTOCHOWIE 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 

 



 

  NA LATA 2017 – 2022 

 

Program rozwoju i koncepcja pracy Zespołu została opracowana w  

oparciu o: 

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U z 2004r. nr 256, poz2572 z późn. zm.). 

2.  Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17). 

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz.674 z późn. zm.). 

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. 

5. Statut szkoły i zasady oceniania wewnątrzszkolnego. 

6. Program wychowawczy. 

7. Program profilaktyki. 

8. Program "Bezpieczne dziecko w sieci". 

9. Regulamin pracy szkoły. 

10.  Program działań adaptacyjnych „…z radością Idę do Przedszkola”. 

 

 

 



Program ten powstał po rzetelnej analizie mocnych i słabych stron szkoły oraz prognoz demograficznych dla zespołu. Jest zgodny z opracowaną przez 

wszystkie podmioty społeczności szkolnej wizją i misją placówki. 

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA 

 

Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie funkcjonują w środowisku miejskim. 

Wiele rodzin naszej społeczności znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Wiele dzieci potrzebuje pomocy 

materialnej, pedagogicznej i psychologicznej. Część problemów rozwiązywana jest przez pedagoga, wychowawców lub przy 

współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Pozostałe trudności próbuje rozwiązać szkoła. W naszym rejonie 

funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka. 

 

STRUKTURA ORGANIZACJI SZKOŁY 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Częstochowie składa się z dwuoddziałowego Miejskiego Przedszkola nr 33 i ośmiu 

jednoklasowych oddziałów Szkoły Podstawowej nr 51. 

 

ORGANAMI SZKOŁY SĄ 

 



Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie, 

Rada Pedagogiczna 

Samorząd Uczniowski 

Rada Rodziców 

 

 

MOCNE STRONY PLACÓWKI 

 

Szkoła jest wolna od przemocy i agresji. 

Oferta edukacyjna szkoły – w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego uczniów. 

Nadzór pedagogiczny dyrektora. 

Sposób zarządzania i administrowania szkołą, sprawność organizacyjna. 

 

PRIORYTETY PLACÓWKI 

 

- Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej, 



- Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym, 

- Edukacja informatyczna, 

- Edukacja europejska, 

- Wychowanie przez sport, 

- Kształtowanie właściwych postaw społecznych i moralnych, 

- Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,  

- Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach 

fizycznych i intelektualnych, 

- Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności 

prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 

- Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe 

formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 

 

MISJA PLACÓWKI 

 

Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu towarzyszyć uczniom 

na drodze do poznawania i spełniania siebie. Struktura naszej placówki opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy 

trzech stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, 



wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia. Pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami, 

uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi. Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie 

wiedzy przydatnej w dorosłym życiu i pełnieniu różnych odpowiedzialnych ról społecznych.  

Jesteśmy przekonani, że realizacja naszych założeń zapewni nam satysfakcję, zadowolenie i godny poziom życia. 

 

WIZJA PLACÓWKI 

 

„Przedszkole jest przyjazne dziecku, kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków.” 

„Przygotowujemy uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego działania w swoim życiu.” 

Naszym marzeniem jest, aby każdy uczeń był traktowany indywidualnie. U nas jest to możliwe, dzięki małej liczbie dzieci w 

grupach i klasach. Możemy uaktywniać uczniów różnymi ciekawymi metodami pracy na zajęciach. Znamy nie tylko samo 

dziecko, ale i jego środowisko rodzinne, przez co możemy lepiej zrozumieć naszego podopiecznego. Możemy tworzyć pod 

tym kątem programy autorskie, które będą wpływać na bardziej wszechstronny rozwój ucznia. Kształcimy w dzieciach 

umiejętność uczenia się, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Przygotowujemy uczniów do 

dalszego życia. Uczymy respektowania potrzeb innych oraz tolerancji i szacunku dla tradycji i Ojczyzny (co w tych trudnych 

czasach wcale nie jest łatwe). Nasi wychowankowie  zachowują się kulturalnie. Wiedzą, jak żyć bezpiecznie i zdrowo. 

Placówka otacza wszystkie dzieci opieką, a szczególnie te z rodzin patologicznych. Aktywnie włącza rodziców do 

uczestnictwa w życiu zespołu. Nasz absolwent jest samodzielny, przedsiębiorczy, odpowiedzialny i świadomy swojej 

wartości. 

 



MODEL ABSOLWENTA 

 

   ………… jest aktywny 

- wykazuje się samodzielnością, 

- ma swoje upodobania i zainteresowania oraz je rozwija systematycznie, 

- bierze udział w konkursach i olimpiadach, aktywnie uczestniczy w codziennym życiu placówki, 

- dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, 

- jest tolerancyjny wobec innych, odmiennych postaw, przekonań; 

 

   …………jest optymistą 

- jest pogodny, 

- pozytywnie patrzy na świat, 

- wierzy w siebie, 

- umie odróżnić dobro od zła; 

 

   ………….jest tolerancyjny 



- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym, 

- jest wrażliwy na potrzeby innych, 

- jest tolerancyjny wobec innych, odmiennych postaw, przekonań; 

 

   ………..jest odpowiedzialny 

- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje, 

- umie rozwiązywać problemy, 

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki, 

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować, 

- umie dokonać samooceny, 

- posiada umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości, 

- posiada umiejętność radzenia sobie z trudnościami ( nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia 

sobie z zadaniem), 

- posiada umiejętność współpracy w grupie ( podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi); 

 

   …………jest ciekawy świata 



- stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł, 

- lubi i chce się uczyć, 

- wrażliwy na piękno przyrody, 

- posiada świadomość ekologiczną, 

- wykazuje motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, 

- wykazuje zainteresowania treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego; 

 

   ………..jest świadomy swoich praw i obowiązków 

- zna swoją wartość, 

- potrafi przestrzegać norm i zasad, 

- zna i respektuje prawa innych; 

PRIORYTETY W PLANOWANIU ROZWOJU ZSP NR 4 

1. Podniesienie standardów nauczania i uczenia się. 

2. Bezpieczne przedszkole i szkoła. 

3. Kształcenie potencjału kadrowego. 

4. Rozwijanie relacji partnerskich pomiędzy całą społecznością Zespołu oraz pomiędzy Zespołem a społecznością lokalną. 

5. Polepszanie warunków lokalowych, materialnych i technicznych. 

6. Podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy Zespołu. 



 

 

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

 

 

 

LP. 

 

STANDARD 

 

 

 

WSKAŹNIKI 

 

KRYTERIA SUKCESU 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

 

KSZTAŁCENIE 

 

1. Efekty kształcenia. WSO spełnia funkcję 

informacyjną, motywującą, 

wspomagającą. 

Rodzice znają zasady oceniania, klasyfikowania i wymagania 

edukacyjne. 

Uczniowie znają i rozumieją zasady oceniania. 

Ocena zachowania jest modyfikowana i doskonalona - zasady 

oceniania wewnątrzszkolnego są  przejrzyste. 

W szkole istnieje wewnętrzny rejestr osiągnięć uczniów. 

 

Co roku, we 

wrześniu 

od 2017 - 2022 

2. Efekty kształcenia. Szkoła wypracowała system 

wspierania ucznia zdolnego. 

Każdy nauczyciel ma wypracowaną koncepcję pracy z 

uczniem uzdolnionym. 

Zajęcia pozalekcyjne uwzględniają potrzeby uczniów i oczekiwania 

rodziców. 

Nauczyciele prowadzą zajęcia różnych kół zainteresowań. 

 

Sukcesywnie, od 

roku 2017 - 2022 

3. Efekty kształcenia. Szkoła podnosi poziom nauczania i 

poprawia wyniki egzaminów 

zewnętrznych. 

Wyniki egzaminów są co najmniej na poziomie średniej wojewódzkiej. 

Nauczyciele systematycznie pracują z uczniami słabymi w ramach 

zajęć wyrównawczych. 

Nauczyciele indywidualizują proces nauczania w ramach zajęć 

lekcyjnych. 

Nauczyciele systematycznie stosują wskazania zawarte w opinii PPP-

P. 

Sukcesywnie, od roku 

2017 - 2022 

 

 

 

 

 



Poprawie uległy wyniki uczniów najsłabszych. 

Uczniowie mają możliwość przygotowywania się do egzaminu na 

dodatkowych zajęciach. 

Uczniowie klas III, VIII biorą udział w sprawdzianach ogólnopolskich. 

Nauczyciele systematycznie przygotowują sprawdziany pisemne 

zgodnie ze standardami wymagań. 

Nauczyciele analizują wyniki sprawdzianów. 

Nauczyciele opracowują i przeprowadzają wewnątrzszkolny 

sprawdzian wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie ze standardami 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok. 

 

Wrzesień każdego 

roku. 

 

Według 

harmonogramu. 

4. Przebieg procesu 

kształcenia. 

W przedszkolu i szkole 

stosowane są atrakcyjne 

metody nauczania. 

W przedszkolu dokonuje się diagnozy dzieci ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci pięcioletnich. 

Nauczyciele stosują aktywne metody nauczania, 

wykorzystują nowoczesne środki dydaktyczne. 

Uczniowie mogą rozwijać i doskonalić uzdolnienia sportowe. 

Nauczyciele wybierają programy zgodne z podstawą programową.  

Nauczyciele stosują różnorodne metody, formy i środki nauczania 

odpowiadające celom kształcenia i potrzebom uczniów.  

Indywidualne programy edukacyjne i rewalidacyjne są na bieżąco 

modyfikowane. 

 

 

 

2017 - 2022 

 

 

Maj każdego roku. 

Cały rok. 

 

Wrzesień każdego 

roku. 

5. Organizacja 

procesu 

kształcenia. 

Równość szans. 

Zespół wspomaga dzieci i 

uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

Szkoła i przedszkole ma wypracowany plan pracy z dzieckiem 

wymagającym dodatkowego wsparcia. 

Nauczyciele dostosowują wymagania do możliwości uczniów. 

Uczniowie wymagający dodatkowego wsparcia otrzymują 

systematyczną pomoc - różne formy pomocy. 

 

Wrzesień każdego 

roku. 

 

Cały rok. 

6. Programy 

nauczania. 

Organizacja 

procesu 

kształcenia. 

Zespół stosuje spójne 

programy nauczania 

zapewniające korelację 

międzyprzedmiotową. 

Szkoła systematycznie sprawdza efekty nauczania - diagnozuje i 

ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów. 

Nauczyciele oceniają wykorzystywane przez siebie 

programy – wspólnie wybierają podręczniki. Nauczyciele wybierają 

programy dostosowane do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów.  

Nauczyciele dokonują systematycznej analizy i weryfikacji 

programów nauczania. 

 

 

Maj każdego roku. 

 

 

 

Kwiecień każdego 

roku. 

 



 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI.  PROMOCJA ZESPOŁU W ŚRODOWISKU LOKALNYM, WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI INSTYTUCJAMI 

 

1. Nauczyciele. Zwiększenie udziału 

rodziców w życiu zespołu. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

Zwiększenie frekwencji rodziców na zebraniach i imprezach 

zespołu. 

Rodzice są na bieżąco informowali o ważnych sprawach zespołu 

poprzez zeszyt kontaktu, spotkania, stronę internetową zespołu. 

Stały udział Rady Rodziców życiu codziennym zespołu. 

Udział rodziców w organizowaniu imprez szkolnych. 

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

 

Sukcesywnie, od 

roku 2017/18 do 

2022 

 

 

 

 

 

 

2. Promocja. Rodzice są zaangażowani w 

życie szkoły i przedszkola. 

Potrzeby przedszkolaków, uczniów i rodziców są diagnozowane. 

Efekty diagnoz wykorzystuje się w planach pracy. 

Wrzesień każdego 

roku. 

Zespół dba o wizerunek 

placówek. 

Szkoła i przedszkole posiadają opracowaną strategię promowania 

placówki w środowisku: imprezy środowiskowe, strona internetowa. 

Cały czas. 

Według 

harmonogramu.  

2017 – 2022 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA 

 

1. Praca 

wychowawcza i 

profilaktyczna 

zespołu. 

Zmniejszenie przejawów 

agresji i przemocy w szkole i 

przedszkolu. 

 

 

 

W szkole i przedszkolu prowadzone są zajęcia mające na celu 

wyeliminowanie postaw agresywnych u dzieci oraz wdrażanie 

postawy asertywności.  

Praca nad poprawą kultury osobistej. Zapoznawanie i upowszechnianie 

grzeczności na co dzień.  

Uczniowie znają i akceptują system kar i nagród.  

Szkoła organizuje wyjścia klasowe do Policyjnej Izby Dziecka lub 

Pogotowia Opiekuńczego. 

 

Według potrzeb. 

 

Cały czas. 

2. Praca opiekuńcza 

zespołu. 

Przedszkole i szkoła zapewnia pomoc i 

opiekę psychologiczno - pedagogiczną. 

 

Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z potrzebami uczniów. 

Program pracy świetlicy sprzyja rozwojowi różnych form aktywności 

uczniów oraz wyrabianiu nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy. 

Rodzicom, przedszkolakom i uczniom udzielania jest pomoc 

Według potrzeb. 

Według 

harmonogramu. 



psychologiczno - pedagogiczna. 

 

3. 

 

Praca 

wychowawcza i 

profilaktyczna 

zespołu. 

Przestrzeganie praw człowieka w szkole 

i przedszkolu. 

 

Uczniowie, dzieci przedszkolne i nauczyciele posiadają wiedzę na 

temat praw człowieka.  

Diagnozowanie stosowania praw człowieka w szkole i w przedszkolu.  

Uczniowie i dzieci włączają się w akcje charytatywne na rzecz osób 

potrzebujących. 

Stopniowo od roku 

2017/2018 do 2022 

Zintegrowane działania wychowawczo 

profilaktyczne. 

Nauczyciele weryfikują program wychowawczo profilaktyczny, 

wspomagający rozwój ucznia w osiąganiu dojrzałości fizycznej, 

psychicznej, społecznej i duchowej, zgodny z treściami nauczania i 

WSO, w oparciu o wspólne wartości uznane przez rodziców, 

nauczycieli i uczniów.  

Działania wychowawcze uwzględniają: wychowanie patriotyczne i 

obywatelskie, wychowanie do życia w rodzinie, edukację regionalną, 

promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie patologiom i 

uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji, orientację zawodową i 

planowanie kariery. 

 

Wrzesień każdego 

roku. 

 

 

 

 

2017 - 2022 

 

4. Zespół promuje 

postawy 

ekologiczne. 

Szkoła i przedszkole uczy 

postaw ekologicznych. 

W zespole prowadzona jest zbiórka surowców wtórnych. 

W zespole przeprowadza się akcję dokarmiania ptaków. 

Dzieci i uczniowie włączają się w akcje: „Dzień Ziemi”, 

„Sprzątanie świata” i inne. 

 

Według 

harmonogramu 

 

2017/2022 

5. Zespół promuje 

postawy 

prozdrowotne. 

Przedszkole i szkoła wyrabia 

wśród dzieci nawyki 

zdrowego odżywiania i 

aktywnego spędzania 

wolnego czasu. 

Posiłki w przedszkolu bogate są w warzywa i owoce. 

W szkole prowadzona jest akcja „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, 

fluoryzacja. 

Oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniom aktywne spędzanie 

czasu wolnego, wyrabianie nawyku aktywności fizycznej, 

turystycznej. 

 

2017 – 2022 

 

 

Według 

harmonogramu 

6. Zespół rozpoznaje 

potrzeby w zakresie 

opieki nad uczniami i 

zapewnia im dostępne 

formy pomocy. 

Szkoła zapewnia indywidualne 

podejście do ucznia, a w razie potrzeby 

udziela dodatkowego wsparcia 

specjalistycznego. 

Nauczyciele rozpoznają i uaktualniają potrzeby uczniów w 

poszczególnych klasach, analizują indywidualne potrzeby uczniów.  

Uczniowie są objęci odpowiednimi formami pomocy. 

Szkoła współpracuje z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc 

socjalną. 

Wrzesień każdego 

roku. 

 

2017 - 2022  

 



 

BAZA ZESPOŁU 

 

1. Warunki 

działalności szkoły. 

Lepsze wykorzystanie 

komputerów w szkole. 

Zwiększenie liczby lekcji odbywających się z użyciem komputera. 

Nauczyciele samodzielnie opracowują materiały dydaktyczne z 

wykorzystaniem programów multimedialnych. 

2017 – 2022 

2. Warunki 

działalności 

zespołu. 

Doskonalenie bazy szkoły i 

przedszkola. 

W bibliotece systematycznie uzupełniany jest księgozbiór. 

Przedszkole i sale lekcyjne posiadają dostęp do Internetu. 

Szkoła posiada zewnętrzne zaplecze sportowe. 

Zespół posiada bezpieczny, wyposażony w sprzęt dostosowany do 

wymogów UE teren rekreacyjny dla dzieci przedszkolnych. 

Świetlica szkolna jest dostosowana do zajęć dla uczniów 

najmłodszych. 

W przedszkolu jest zaplecze socjalne oraz nowe instalacje i odnowione 

sale zajęć. 

W szkole stworzono warunki do przyjęcia sześciolatków i realizacji 

nowej podstawy programowej. 

Systematyczne modernizowanie pomieszczeń oraz uzupełnianie 

pomocy dydaktycznych. 

 

Coroczna kontrola pomieszczeń, dbałość o wyposażenie zespołu 

zgodne z wymogami BHP. 

Systematycznie  

2017 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec, sierpień oraz 

w zależności od 

potrzeb i możliwości. 

Maj każdego roku. 

 

ORGANIZACJA 

 

1. Kierowanie 

zespołem, obieg 

informacji. 

System przepływu informacji 

funkcjonujący w zespole jest 

sprawny. 

W zespole funkcjonuje sprawny system informowania rodziców o 

postępach i problemach dzieci. 

Zespół posiada własną stronę internetową, która jest systematycznie 

aktualizowana. 

Zespół posiada sprawny oraz skuteczny system uzyskiwania i obiegu 

informacji. 

Nauczyciele zespołu korzystają z poczty elektronicznej dla lepszego 

przepływu informacji. 

 

2017 – 2022 



2. Nauczyciele. W zespole istnieje dostęp do 

prawa wewnątrzszkolnego i 

oświatowego. 

Nauczyciele posiadają dostęp do Internetu w szkole i przedszkolu oraz 

do plików z tekstami prawa wewnątrzszkolnego. 

2017 - 2022 

 

 

3. Praca 

wychowawcza i 

profilaktyczna 

zespołu. 

Istnieją procedury organizujące pracę 

zespołu 

W zespole funkcjonują regulaminy, które są przez 

wszystkich akceptowane i przestrzegane. 

2017 – 2022 

Według potrzeb 

4. Nauczyciele. Nauczyciele wykazują 

otwartą postawę wobec 

zmian. 

Nauczyciele mają poczucie konieczności zmian w związku z 

zauważonymi nieprawidłowościami. Dostosowują swoje 

działania do potrzeb przedszkola i szkoły. 

 

W zależności od 

Potrzeb 

5. Baza danych 

osobowych. 

Dokumentacja szkolna jest 

prowadzona, przechowywana i 

udostępniana zgodnie z przepisami 

prawa oświatowego, ustawą o ochronie 

danych osobowych i uwzględnia 

realizację podstawowych praw ucznia, 

w tym szczególnie spełnienie 

obowiązku szkolnego. 

 

W szkole prowadzona jest kontrola spełniania przez uczniów 

obowiązku szkolnego, a w razie potrzeb wdrażane jest postępowanie  

związane z egzekwowaniem tego obowiązku. 

 

Szkoła posiada Regulamin o ochronie danych osobowych. 

Wrzesień każdego 

roku. 

Organy szkoły działają zgodnie ze 

swoimi uprawnieniami. 

Dyrektor sprawuje kontrolę nad organami szkoły i monitoruje 

działanie. 

Wrzesień każdego 

roku. 

 

PRACOWNICY 



1. Rozwój zawodowy 

nauczycieli. 

Wspieranie rozwoju 

zawodowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WDN ukierunkowany na potrzeby szkoły. Współpraca lidera z SOD-

em i WOM-em. Zespół posiada opracowany plan szkoleń dostosowany 

do potrzeb szkoły i nauczycieli. 

Nauczyciele uzyskują nowe kompetencje edukacyjne, wychowawczo 

profilaktyczne, opiekuńcze podczas różnych form doskonalenia i 

dzielą się wiedzą z innymi. 

Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. 

Istnieje skuteczny system opieki nad nowo zatrudnionymi 

nauczycielami zdobywającymi kolejne stopnie awansu 

zawodowego. 

Nauczyciele znają aktualne przepisy prawa oświatowego. 

 

Wrzesień każdego 

roku. 

 

 

Dążenie do uzyskania przez 

nauczycieli drugiego kierunku 

kształcenia zgodnie z potrzebami 

szkoły lub zainteresowaniami 

nauczyciela. 

Analiza proponowanych form doskonalenia nauczycieli przez 

zainteresowane osoby.  

Powiadomienie Dyrektora Szkoły o chęci podjęcia odpowiednich 

studiów.  

Rozpoczęcie doskonalenia dającego uprawnienia do nauczania 

drugiego przedmiotu. 

 

Wrzesień każdego 

roku. 

Zespół dofinansowuje dokształcanie 

nauczycieli zgodnie z jej potrzebami 

oraz w miarę posiadanych środków. 

 

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.  

Rozpatrzenie wniosku przez Dyrektora szkoły i zespół doradczy.  

Przyznanie dofinansowania lub jego odrzucenie. 

Listopad każdego 

roku. 

Nauczyciele tworzą na terenie szkoły 

zespoły samokształceniowe. 

Plany pracy zespołów samokształceniowych (harmonogram spotkań).  

Spotkania zespołów i wypracowywanie materiałów. 

 

Wrzesień każdego 

roku.  

Według 

harmonogramu. 

2. Przebieg procesu 

kształcenia 

Wśród członków rady pedagogicznej 

panuje przyjazna atmosfera. 

Stosunki w radzie pedagogicznej są otwarte (atmosfera, 

komunikacja, współpraca). 

 

Cały czas 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 

 

1. Zdrowie, higiena, 

bezpieczeństwo 

pracy. 

 

W szkole został wdrożony 

system HACCAP 

Właściwie wdrożony system zapewnia jakość pracy. 2017 - 2022 

 

 



2. Zdrowie, higiena i 

bezpieczeństwo. 

Zespół dba o bezpieczeństwo 

swoich dzieci i uczniów. 

Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Pracownicy przestrzegają 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

2017 - 2022 

 

3. Warunki 

działalności 

zespołu. 

Szkoła i przedszkole 

poprawia bezpieczeństwo 

dzieci i młodzieży. 

Szkoła posiada system dyżurów dostosowany do planu zajęć i 

obszarów newralgicznych w zakresie bezpieczeństwa. 

Szkoła i przedszkole posiada opracowany i przestrzegany system 

regulaminów wewnętrznych zapewniających bezpieczeństwo dzieci i 

uczniów w placówkach. 

W zespole przeprowadza się akcje w zakresie bezpiecznego poruszania 

się po drogach, bezpieczeństwa w trakcie zabaw. Uczniowie maja 

możliwość zdobycia karty rowerowej. 

 

Cały czas 

 

 

 

 

 

FINANSE 

 

1. Warunki 

działalności 

zespołu. 

Szkoła i przedszkole 

pozyskuje środki zewnętrzne. 

Zespół systematycznie pozyskuje sponsorów. 

Zespół stara się w miarę możliwości pozyskiwać fundusze 

unijne. 

Zespół stara się o pozyskanie 1% z podatku dochodowego. 

 

 

2017 – 2022 

 

POLITYKA KADROWA 

 

1. Nauczyciele Dyrektor prowadzi politykę 

kadrową. 

Dyrektor zatrudniania nauczycieli z podwójnymi kwalifikacjami. 

 

 

Cały czas 

Dyrektor zatrudnia nauczycieli 

adekwatnie do zadań i potrzeb szkoły. 

 

Kontrola zgodności zajmowanego stanowiska z posiadanymi 

kwalifikacjami. 

Kwiecień/sierpień 

każdego roku. 

Uzupełnianie kwalifikacji przez 

nauczycieli. 

 

Motywowanie nauczycieli do zdobywania dodatkowych kwalifikacji 

oraz wyższych stopni awansu zawodowego.  

Ocenianie i opiniowanie pracy nauczycieli. 

 

Cały czas 

 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 

 



1. Zarządzanie 

strategiczne 

Dyrektor nadzoruje opracowywanie 

programu rozwoju. 

Dyrektor analizuje prognozy demograficzne, wykorzystuje je w 

projektowaniu organizacji pracy zespołu i w polityce kadrowej. 

Dyrektor angażuje nauczycieli, uczniów i rodziców do tworzenia i 

modyfikowania programu rozwoju. 

Program rozwoju uwzględnia poprawę efektywności działań zespołu. 

Realizacja zadań jest poddawana bieżącej i końcowej ocenie. 

Co roku 

2017 -2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


