
 

 
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. 

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie. 

 Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić. 
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I. WSTĘP 
 

         Niniejsza koncepcja pracy szkoły jest zbiorem priorytetów i zadań wynikających z misji 

i wizji Szkoły. Ma charakter kroczący i wieloletni. Polega na systematycznym przesuwaniu 

horyzontu czasu planu poprzez dodawanie priorytetów na kolejne lata szkolne. Dzięki temu  

nie kończy się wraz z realizacją zadania, ale wiąże planowanie bieżącej pracy (na dany rok 

szkolny) z planowaniem rozwoju (na  dłuższy okres), inspiruje do ciągłego myślenia                   

o przyszłości (wizji i priorytetach), wymusza systematyczną aktualizację, zapewnia płynność 

w planowaniu oraz umożliwia ukierunkowanie pracy zarówno na efekt, jak i na proces.  

        Na wstępie przedstawiono  ogólną charakterystykę szkoły. Wyniki autoewaluacji 

obrazują, że dotychczasowa koncepcja pracy   akceptowana była przez Radę Pedagogiczną, 

Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski PSP  z OS w Dobrzeniu Wielkim. Losy i informacje 

zwrotne od absolwentów pozwalają na pozytywną ocenę przyjętych dotychczas kierunków     

i autorskich form pracy. Pięcioletnia koncepcja rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej        

z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, osadzona jest w katalogu zdiagnozowanych 

potrzeb organów, współtworzących klimat jej pracy. Dobry klimat pracy uznaję za zasadniczą 

płaszczyznę efektywności procesów dydaktyczno - wychowawczych. Modelowanie 

przykładem nauczycieli, kształtuje charakter dzieci, wyposaża je na przyszłość                       

w umiejętności wypełniania różnych ról społecznych. Rozwojową szansę dostrzegam            

w szeroko pojętej i praktycznie wykorzystywanej metodzie negocjacji i mediacji szkolnych. 

Pierwsza z nich, dążąc do mądrego kompromisu, daje szansę satysfakcji wszystkim 

podmiotom szkoły. Mediacje zaś wnoszą nowe, twórcze i autorskie rozwiązywanie 

problemów. Dzięki nim można wypracować rozwiązania wzbogacające. Niniejszy projekt 

funkcjonowania szkoły opieram właśnie na gruncie psychologicznych koncepcji komunikacji. 

Etap pierwszy polega na wsłuchaniu się w spostrzeżenia. Drugi to "ogląd" uczuć i emocji, 

które informują nas o potrzebach. Strategiczne cele rozwojowe szkoły wynikają właśnie          

z tych potrzeb i oczekiwań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



II. INFORMACJE O SZKOLE 
 

Ilość oddziałów –     15 ( kl. I- VI)  

Ilość uczniów-         338  

Liczba nauczycieli – 34 

Dyplomowanych –   28 

Mianowanych -        4 

Kontraktowych –     2 

Stażystów - -  

Asystent nauczyciela – 1 

 

     Budynek szkoły jest 2-piętrowy. Niedawno wymieniono lampy w całym budynku, 

zamontowano żaluzje zewnętrzne, wykonano na nowo stolarkę okienną na sali gimnastycznej, 

wyczyszczono sufit.  Większość sal lekcyjnych (14)  wyposażona została w nowoczesny 

sprzęt informatyczny i audiowizualny (tablice interaktywne, telewizory, magnetofony, 

terminale).  Sieć internetowa, laptop lub jednostki stacjonarne na wyposażeniu każdego 

pomieszczenia szkolnego pozwalają na wykorzystywanie programów edukacyjnych oraz 

elektronicznego systemu dziennika lekcyjnego. Klasy do edukacji wczesnoszkolnej zostały 

przystosowane do prowadzenia zajęć nie tylko w ławkach szkolnych, ale także na 

dywanikach. Ma to ułatwić naszym najmłodszym uczniom stopniowe wdrożenie się do 

przepracowania pełnej godziny lekcyjnej. 

     Dzięki wsparciu organu prowadzącego i programu rządowego posiadamy kompleks 

sportowy Orlik 2012, a także plac zabaw Radosna Szkoła. W szkole działa monitoring. 

 

W szkole oprócz 16  sal lekcyjnych znajdują się również: 

 2 pracownie informatyczne z 30 stanowiskami komputerowymi    

 1 gabinet do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych  

 1 gabinet logopedyczny  

   sala gimnastyczna  

  sala do zajęć ruchowych  

□   salka do zajęć gimnastyki korekcyjnej 

  biblioteka szkolna z czytelnią multimedialną 

  3 świetlice szkolne, w tym jedna dostosowana dla dzieci 6 – letnich 

 

  gabinet pedagoga szkolnego  

  gabinet pielęgniarki szkolnej  

  gabinet i magazyn nauczycieli w-f  

   przebieralnie na lekcje w-f , kabiny prysznicowe  

□   szatnie 

 zespół boisk sportowych „Orlik 2012” 

□   plac zabaw „Radosna Szkoła” 

  



      Istotną dla odpowiedniej jakości i dynamiki procesu dydaktycznego jest kadrowa 

stabilizacja. Zapewnienie etatów nauczycielom zatrudnionym w PSP z OS od lat, 

prezentującym wysokie kompetencje zawodowe, powoduje ich zaangażowanie i identyfikację 

ze szkołą.  

     Wciąż doskonalone są warunki lokalowe determinowane przez układ pomieszczeń              

i powierzchnię budynku.. Organizacja pracy wymaga od nadzoru wysokiej świadomości 

zadań, a także rzetelności i obowiązkowości w opiece nad dziećmi od wszystkich nauczycieli 

i pracowników niepedagogicznych. 

 

 

Szkoła posiada certyfikaty: 

 

   Szkoła z klasą  

  Lego, Cogito, Ago – Szkoła uczy czytać, myśleć, działać 

  Szkoła otwarta na nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne 

  Szkoła Ucząca się 

  Otwarta szkoła 

  Przyjaciel rekina 

  Strona internetowa przyjazna młodzieży 

  Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej 

  Organizacja przyjazna wolontariuszom 

  Opolska e – szkoła szkołą ku przyszłości 

  Szkoła – Lider – program przeciwdziałania wadom postawy ciała  u dzieci                            

i młodzieży w województwie opolskim - brązowy, srebrny i złoty certyfikat 

 



 

III. MISJA SZKOŁY 

 
 „Każdy nasz uczeń posiada w sobie skarb, 

My pomagamy mu ten skarb odnaleźć 

I ukazać światu w pełnym blasku.” 

 

Działamy po to, aby:  

 

Nasi uczniowie:  
 

1.Byli przygotowani do: 

 
 nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,  

 kreowania otaczającego świata,  

 przezwyciężania barier emocjonalnych,  

 zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, wyznań, 

 bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,  

 wykazywania się zaradnością i przedsiębiorczością 

2. Umieli:  

 radzić sobie w trudnych sytuacjach,  

 stosować wiedzę w praktyce,  

 odróżniać dobro od zła.  

3. Realizowali:  

 swoje marzenia, plany,  

 zasady i wartości, 

 swoje możliwości  

 

4.Mieli zaspokojone potrzeby:  

 indywidualne związane z poczuciem akceptacji, bezpieczeństwa i wartości,  

podwyższaniem samooceny, potrzebą sensu, twórczości, wspólnoty i autorytetów zaspokajane 

przez:  

 

- indywidualizację pracy podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,  

- komunikację i mediacje szkolne jako nadrzędną metodę pracy z uczniami;  

- stosowanie w procesie kształcenia oceniania kształtującego;  

- dyspozycyjność zawodową nauczycieli;  

- ofertę różnych zajęć w świetlicy szkolnej;  

- ofertę zajęć ruchowych i sportowych z wykorzystaniem szkolnych obiektów sportowych; 



 

   autonomii i twórczości dziecka zaspokajaną przez:  

 

- dostosowywanie pracy z dziećmi zgodnie z ustalonymi preferencjami poznawczymi;  

- ofertę zajęć pozalekcyjnych, spotkań z wychowawcami i konsultacji z nauczycielami;  

-  prezentacje dziecięcych pasji, zainteresowań w szkole oraz umożliwienie uczniom 

współzawodnictwa w konkursach, turniejach, przeglądach, zawodach szkolnych, gminnych, 

międzyszkolnych, wojewódzkich 

  

 

Rodzice:  

 
 byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły - potrzeba rodziców związana      

z zapewnieniem swoim dzieciom najlepszego poziomu nauki i opieki (okazywanie empatycznej troski      

i ścisła współpraca n-li, wychowawców i dyrekcji szkoły z Radą Rodziców i jej Prezydium); 

 wspomagali: pracę dydaktyczno –wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę             

w nowych pomysłach - potrzeby autonomii i wzajemnej zależności ( wspomaganie rodziców              

w precyzowaniu oczekiwań - debata i ewentualne wykorzystanie wolontariatu rodzicielskiego); 

 uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci - 

wzbogacające klimat pracy szkoły, szybkie reagowanie na potrzeby rodziców umożliwią 

zaplanowane i systematyczne spotkania w ramach Prezydium Rady Rodziców  

 

Nauczyciele:  

 

  nauczyli uczenia się - potrzeba akceptacji, przyczyniania się do bogacenia życia dzieci, potrzeba 

osobistej wartości - wspomagająca informacja zwrotna ze strony uczniów, dyrektora, rodziców; 

motywowanie i nagradzanie nauczycieli przez dyrektora; 

  sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia - potrzeba zaufania ze strony rodziców zaspokajana 

przez spójną, wewnątrzszkolną formułę zintegrowanej pracy problemowej zespołów nauczycielskich   

z Radą Rodziców lub wyłanianymi spośród jej członków gremiami;  

  rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia - potrzeba     

pogłębionej świadomości i kompetencji nauczycieli w zakresie: psychologii konfliktów, animacji 

grupy, autotreningu i rozwijania asertywności uczniów, a także kształtowania umiejętności stosowania 

w pracy z dziećmi mediacji rówieśniczych oraz wywiadu motywującego; 

  kształcili obywateli Europy XXI wieku.  

  nauczyli ogólnej kultury.  



  rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.  

  szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.  

  jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.  

  uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki    

masowego przekazu.  

 

 

 

IV. WIZJA SZKOŁY 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

jest szkołą przyjazną,  

bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.  

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.  

Pamięta o przeszłości.  

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.  

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie 

podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.  

Uczeń chce i potrafi się uczyć.  

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów,  

rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.  

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka  

współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.  

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest 

analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska  

oraz zmiany w prawie oświatowym. 

 

 

 

 

 



 
V. MODEL ABSOLWENTA 

 
Absolwent  Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi                                    

w Dobrzeniu Wielkim  

 

 

 

 

 

 

teresowania  

 

 

 

 

romuje zdrowy tryb życia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 

 
1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza                                                 

oraz inna działalność statutowa szkoły. 

 

Zakładane cele:  

 

systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów (diagnoza po 

klasie III,V i VI); 

wysoki po sprawdzianie po klasie VI, wyniki przedstawiane są radzie pedagogicznej, 

rodzicom i uczniom); 

zniów szczególnie uzdolnionych (stypendia dyrektora szkoły, wójta gminy 

za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, przyznawanie statuetki „Dobrzeński Talent”); 

wzmocnienie aktywności uczniów (akcje charytatywne, udział w uroczystościach, 

przeglądach, pokazach, zbiórka elektro śmieci, makulatury, nakrętek, zużytych telefonów, 

okularów, baterii); 

 

ejawów agresji, przemocy (udział w programie „Spójrz inaczej”); 

 dalszego kierunku kształcenia (spotkania 

dyrekcji gimnazjum z rodzicami naszych uczniów, dni otwarte); 

romowanie zdrowego stylu życia (realizacja programów profilaktycznych, 

prozdrowotnych ); 

 

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:  

przyrost wiedzy i umiejętności; 

uczestniczy duża ilość uczniów (rok szkolny 2013/14 –                

21 różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych dla uczniów); 

 

koły w rozwiązywaniu problemów (pomoc 

pedagoga, psychologa, wychowawców, dyrekcji); 

kursach, zajmują wysoki lokaty (uzyskiwanie przez uczniów 

tytułów laureata bądź finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych – do roku 2014   - 

3 laureatów i 9 finalistów); 



(uzyskanie przez szkołę certyfikatu  

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej – wrzesień 2015r.) 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:  

odnymi metodami analiz wyników;  

ealizacji podstawy programowej (oświadczenia nauczycieli o stopniu 

realizacji) 

 

 

 

 

 

- zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;  

- poszukiwania skutecznych form i metod pracy;  

- mobilizowania uczniów do udziału w konkursach (rok szkolny 2013/14 – udział w 54 

różnego rodzaju konkursach, zawodach, przeglądach przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa);  

ie uczniom korzystania z zajęć na pływalni (w ramach projektu dla klas III        

i programu „Rosnę zdrowo” dla chętnych uczniów); 

enie  naboru  do klas sportowych (piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców- 

klasy sportowe funkcjonują od 01.09.2006r)); 

 „W zgodzie z sobą i ze światem”, Programu 

Profilaktyki „Żyj tak, aby Tobie z innymi i innym z Tobą było dobrze”, planu 

wychowawczego klasy;  

ewaluacja klasowych programów wychowawczych  pod względem ich spójności                 

z programem wychowawczym szkoły;  

 (mini playback show, festiwal 

reklamy, mam talent, apele z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, Konstytucji 

Trzeciego Maja, jasełka szkolne dla uczniów, rodziców, pracowników, emerytowanych 

pracowników i zaproszonych gości, wigilie klasowe, kolędowanie w języku angielskim i 

niemieckim); 

konkurs promocji zdrowia, drzewko zdrowia, zdrowe śniadania, prowadzenie SKS-u, 

gimnastyki korekcyjnej, festyn sportowy); 



     

i Dziadka ,imprezy  „Dzieci – Rodzicom”, kuligu myśliwskiego nad Balatonem, zabaw 

karnawałowych dla dzieci; 

 statutowego oceniania uczniów z zachowania;  

– wychowawczego, przedmiotowych 

 z pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły i rodzicami    

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (opracowano procedury rozwiazywania 

konfliktów oraz procedury postepowania w sytuacjach problemowych zaistniałych na terenie 

szkoły);  

  wśród   uczniów, rodziców oczekiwań wobec szkoły (utworzenie świetlicy 

dla 6 –latków,  pełnienie dyżurów przez pielęgniarkę, zorganizowanie zajęć na basenie          

w Opolu, zorganizowanie kółek zainteresowań – polonistycznego, matematycznego, języka 

angielskiego, niemieckiego, teatralnego, szachowego, informatycznego,SKS); 

ność w Samorządzie Uczniowskim, 

PCK; 

potrzebami (obozy sportowe, wycieczki krajobrazowe, tematyczne, w ramach realizacji 

projektu „Fascynujący świat”); 

 

2. Procesy zachodzące w szkole. 

 

Zakładane cele:  

 

eczywistymi potrzebami uczniów (utworzenie 

od 2006 roku klas sportowych o profilu piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców, 

prowadzenie od 2013 roku kółka szachowego, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych przez 

psychologa, zorganizowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi); 

orskich rozwiązań programowych (innowacje z zakresu edukacji 

regionalnej, teatralnej, prozdrowotnej, europejskiej, gimnastyki korekcyjnej „Rosnę zdrowo”) 

 

ie współpracy między członkami rady pedagogicznej (praca w zespołach 

przedmiotowych) 



anowaniu działań wychowawczych 

(opracowany model pomocy psychologiczno – pedagogicznej) 

 (organizowanie zajęć dla uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęć doskonalących język polski dla dzieci 

powracających z zagranicy); 

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:  

ziców, wszyscy chętniej 

biorą udział w jej realizacji;  

 ciekawe formy spędzania czasu (różne 

zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, Orliku, zajęcia językowe- język angielski) 

tępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;  

proces edukacyjny;  

;  

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:  

 

ów odnośnie oferty edukacyjnej (udział w zajęciach i kółkach 

zainteresowań) 

uczestniczenie przez nauczycieli  w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia 

zawodowego;  

 

 Adopcja na odległość, góra grosza, zbieranie 

nakrętek, zużytych baterii, okularów, znaczków pocztowych; 

 realizacja projektów unijnych „Fascynujący świat nauki i technologii” 

 Szklanka mleka; Owoce w szkole, zdrowe żywienie 

 

– konsekwentne stosowanie wymagań 

ustalonych w regulaminach;  

 

            

w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego, PCK; 

lizacji procesu edukacji 



 

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. 

 

Zakładane cele:  

ego rozwoju;  

           

i wychowania;  

 

 

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:  

się;  

 zawodach,  uroczystościach na terenie 

wsi, gminy  

 otwarte dla dzieci i rodziców przyszłych klas pierwszych  

– rodzice są partnerami szkoły           

( z własnej inicjatywy zorganizowali przez dwa lata z rzędu imprezę integracyjną nad 

Balatonem) 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:  

poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie; (GOK, GOPS, Policja, GKRPA) 

ę w inicjatywy płynące ze środowiska (akcja lato, zima w GOK,  

wigilia dla osób starszych i samotnych w GOK); 

 informacji o absolwentach – wykorzystanie informacji       

w procesie edukacyjnym;  

a uczniów i rodziców;  

– współudział w podejmowaniu decyzji – zasięganie opinii 

w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.  

 Dnia  

Babci i Dziadka, festyn rodzinny, „Dzieci – Rodzicom”, gminny konkurs promocji zdrowia;  

– sukcesy, wydarzenia szkolne;  

 



cowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami           

a rodzicami;  

 

 

4. Zarządzanie szkołą. 

 

Zakładane cele:  

 

 

 

 

icznego;  

 

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:  

 

 

 poprawie 

jakości pracy szkoły;  

-baza i wyposażenie;  

 

cji;  

- 

posiada jasno określone procedury i regulaminy  

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:  

 

 w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły 

przedmiotowe;  

 

meble itp.;  

 



 

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ 

 
Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie monitorowana przede wszystkim 

poprzez:  

 

rowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.  

bserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.  

ontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela.  

prawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.  

nalizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.  

 

      Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich 

planowania w przyszłości służyć  będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja 

przeprowadzona w wybranych obszarach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPIS TREŚCI 

 
I.  WSTĘP  

II. INFORMACJE O SZKOLE  

III. MISJA SZKOŁY  

IV. WIZJA SZKOŁY  

V. MODEL ABSOLWENTA  

VI. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY  

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność 

statutowa szkoły.  

2. Procesy zachodzące w szkole.  

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.  

4. Zarządzanie szkołą.  

 

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

VIII. UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 

 



 
VIII. UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 

 

         Pełniąc funkcję dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi                 

w Dobrzeniu Wielkim  od 2005 roku, miałam sposobność pedagogicznej autorefleksji oraz 

autoewaluacji. Doświadczenia te uważam za cenne, bo użyteczne. Nie  da  się  oddzielić  

tego,  co  już  osiągnęłam  od  tego  co  planuję  zrobić. Zamierzam  kontynuować  

zaplanowane  przeze  mnie  działania  tak , aby  szkoła  była  placówką  o  wysokiej  jakości,  

miejscem  wychowania  i  kształcenia,  polem  do  kreowania  postaw  opartych  na  

najcenniejszych  wartościach. 

       W ponad 20-letniej pracy zawodowej, towarzyszyło mi motto: Dobrze ucz dzieci  

i „prowadź” je własnym przykładem. 

        W praktyce zawodowej, społecznej, na  różnego rodzaju kursach, warsztatach, 

seminariach   zapoznałam się z zasadami i specyfiką funkcjonowania szkoły oraz 

współczesnymi zasadami zarządzania, metodami i technikami racjonalnego rozwiązywania 

problemów pedagogicznych, personalnych i ekonomicznych. Także z problematyką 

prawidłowo ukierunkowanych zmian organizacyjnych i metodycznych kształcenia – 

dostosowanych do bieżących i perspektywicznych potrzeb szkoły. 

Ta wiedza, kompetencje, doświadczenia zawodowe, organizacyjne, menedżerskie oraz 

gotowość   odpowiedzialności za sprawy lokalnej oświaty, chęć wykorzystywania swoich 

możliwości i umiejętności, daje możliwość realizacji nowych, ważnych zadań, a także 

zdobywania kolejnych, cennych doświadczeń.  Potrzeba działania, „służby” dla dobra innych, 

skłoniły mnie do przystąpienia po raz kolejny do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.    

Ważną jest dla mnie misja szkoły i chcę ją wypełniać. Chcę podjąć ją we wspólnym                

z nauczycielami    i wychowawcami  przekonaniu, że:  

 

Każdy szkolny dzień jest sukcesem  

Każdy dzień jest radością  

Dziecko ma prawo do błędów - one także uczą  

Dziecko ma prawo do pomyłek - dzięki nim wyciągamy wnioski  

Dziecko ma prawo do szczęścia - radością dzieli się, jak chlebem  

Nauczyciel jest czasami Jego jedynym przewodnikiem ...  

Szkoła jest miejscem kształtowania dziecięcego charakteru  

- kształtowania ku wartościom  ... /DN-B/ 


