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 Bierkowo, 01. 04. 2012 r. 

Grażyna Rożnowska 

Bruskowo Wielkie 14/2 
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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA 

I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
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NA LATA 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 

 Priorytety w zakresie funkcjonowania placówki 

1. Tworzyć i współtworzyć „Szkołę z pasją”. Oto jej wyróżniki: 

 Uczeń jest najważniejszy. 

 Rodzic jest współtwórcą szkoły. 

 Nauczyciel rozbudza pasje uczniów. 

 Dyrektor jest liderem postępu. 

 Szkoła – to nie tylko lekcje. 

 Współpraca ze środowiskiem i organizacjami. 

2. Sprawnie kierować szkołą: 

a) jasno określać cele, planować, realizować i ewaluować   

b) wszelkie decyzje i działania podporządkowywać celowi nadrzędnemu- 

coraz lepszej organizacji pracy w placówce, wysokiemu poziomowi 

bezpieczeństwa  i nauczania 

c) motywować do twórczej pracy 

d) w najwyższym stopniu osiągać wyznaczone standardy. 

 

3. Pielęgnować to, co już jest zasobem szkoły (wartości, a także dobra materialne – pomoce 

dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt). 

 

4. Projektować zmiany: 

a) pomnażać dobra szkoły (sposób realizacji precyzować w planie bieżącym 

i perspektywicznym) 

b) konsekwentnie realizować Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej  

im. W. Witosa w Bierkowie 

c) stwarzać coraz lepsze warunki pracy kadrze nauczycielskiej 

i administracyjnej (uczeń będzie bezpośrednim odbiorcą najlepszych 

efektów pracy zespołu). 

 

5. Współpracować ze środowiskiem w ramach tezy „RAZEM – lepiej i łatwiej”. 

 

6. Wzmacniać dobrą markę SZKOŁY – PRZYJAZNEJ UCZNIOM, SZKOŁY Z KLASĄ. 
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  Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa 

w Bierkowie na lata  2012 -2015 

 

Lp. 
Dziedziny życia 

szkoły 
Zadania Sposób realizacji 

I W DZIEDZINIE 

PROGRAMU 

SZKOŁY 

 

1. Kontynuować realizację 

innowacji pedagogicznych 

 

a)„Wychowanie 

komunikacyjne” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) „Dziedzictwo kulturowe w 

regionie – Kraina w Kratę – 

moją Małą Ojczyzną” 

 

 przydzielić godziny 

dyrektorskie 

 utrzymywać stałą 

współpracę z Wojewódzkim 

Ośrodkiem Ruchu 

Drogowego w Słupsku oraz 

Komendą Miejską Policji  

w Słupsku 

 przeprowadzać egzamin na 

kartę rowerową 

 zaplanować organizację 

Powiatowego Konkursu 

„Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym” 

 pozyskać środki finansowe 

na zakup profesjonalnego 

toru przeszkód 

 

 zabezpieczyć  godziny 

dyrektorskie 

 promować szkołę poprzez 

udział w imprezach 

środowiskowych i w 

Słupskim Forum 

Regionalnym – 

„Wielokulturowe Pomorze – 

Wielokulturowy Słupsk” 

 poszerzyć kontakty ze 

szkołami z innych regionów 

Polski i z zagranicy 

 zaplanować wycieczki 

regionalno-edukacyjne 

 kontynuować współpracę 

z Muzeum w Swołowie 

2. Wdrożyć do realizacji 

innowację pedagogiczną 

„Edukacja europejska w 

klasach IV-VI” 

 zaplanować z godzin do 

dyspozycji dyrektora szkoły  

 utworzyć bazę 

specjalistycznych pomocy 
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 dydaktycznych 

 wypromować nową 

innowację 

3. Wspierać program edukacji 

artystycznej z elementami 

socjoterapii przygotowany 

dla dzieci w wieku 6-11 lat 

 z Bierkowa i okolic. 

 

 współpracować ze Świetlicą 

Wiejską w Bierkowie, gdzie 

program będzie realizowany 

4. Dokonać ewaluacji 

efektywności i zasadności 

wprowadzonego do oferty 

edukacyjnej drugiego języka 

– języka niemieckiego 

 opracować narzędzia 

ewaluacji 

 dokonać analizy ankiet 

ewaluacyjnych uczniów 

 pozyskać opinię rodziców 

podczas Zebrania  

z Rodzicami 

 

5. Ewaluować  realizowaną 

drogę wychowawczą szkoły- 

Region, Ojczyzna i Świat 

Współczesny. 

 sporządzić wnioski  

z realizacji ustalonej drogi 

wychowawczej szkoły 

 sporządzić raport Szkolnych 

Zespołów 

Samokształceniowych 

Nauczycieli 

 ustalić  kierunki ewaluacji 

dla: 

 - kl. IV (Rodzina) 

 - kl. V (Region) 

 - kl. VI (Ojczyzna i 

    Świat Współczesny)     

6. Ewaluować ofertę zajęć 

pozalekcyjnych 
 opracować ankiety 

ewaluacyjne dla uczniów 

 dokonać analizy 

porównawczej 

indywidualnych wyników  

w nauce uczniów, a ich 

udziałem w wybranych 

zajęciach pozalekcyjnych 

 dokonać analizy  sukcesów  

uczniów w konkursach  

w kontekście ich 

uczestnictwa w wybranych 

zajęciach pozalekcyjnych  
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II W DZIEDZINIE 

PODNOSZENIA 

WYNIKÓW 

KSZTAŁCENIA 

1. Kontynuować program 

autorski  „Uczeń 

uzdolniony i utalentowany 

jest wśród nas” 

 przedstawić księgę jakości 

będącej dowodem 

zasadności realizacji 

programu 

 dokonać analizy sukcesów 

uczniów  

 prezentować uzdolnienia 

uczniów na szerszym 

forum 

2. Wspierać indywidualne 

potrzeby uczniów 

 

 monitorować pracę 

powołanych zespołów 

 utworzyć karty 

indywidualnych potrzeb 

ucznia 

 opracować plany działań 

wspierających 

 opracować indywidualne 

programy edukacyjno-

terapeutyczne 

 analizować efekty pracy 

 i osiągnięcia ucznia 

3. Kontynuować 

Interregionalny  unijny 

program – „Z Nauką Ścisłą 

za Pan Brat” 

 dokonać analizy wyników 

w nauce z zakresu 

matematyki  

w kontekście udziału 

uczniów w programie 

 zaprezentować efekty 

realizacji programu w 

Rypinie (czerwiec 2012) 

4. Kontynuować unijny 

program  „ABC równości 

szans edukacyjnych i 

rozwoju dzieci klas I-III 

szkół podstawowych 

Gminy Słupsk" 

 wykorzystywać pozyskane 

pomoce dydaktyczne  

 wykorzystywać tablicę 

interaktywną 

 przeprowadzić zajęcia 

otwarte dla rodziców 

5. Złożyć wniosek o 

dofinansowanie ze środków 

unijnych programu 

autorskiego „Integrowanie 

przez muzykowanie” 

 opracować program 

 powołać zespół do 

opracowania wniosku  

 przydzielić zadania 

 nadzorować realizację 

http://localhost:8080/strona/edukacja/innowacje/projekt-abc/
http://localhost:8080/strona/edukacja/innowacje/projekt-abc/
http://localhost:8080/strona/edukacja/innowacje/projekt-abc/
http://localhost:8080/strona/edukacja/innowacje/projekt-abc/
http://localhost:8080/strona/edukacja/innowacje/projekt-abc/
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6. Powiększyć Bazę 

Indywidualnych Osiągnięć 

Uczniów  ze sprawdzianów 

wewnętrznych i 

zewnętrznych 

 systematycznie analizować 

dane 

 udostępniać dane rodzicom  

 zapewnić pomoc uczniom 

w przypadku niskich 

wyników 

7. Kontynuować działalność 

Zespołów Zadaniowych 

i Samokształceniowych 

Nauczycieli 

ZESPOŁY ZADANIOWE 

1. Zespół do Spraw Ewaluacji 

Działalności Statutowej 

Szkoły 

2. Zespół do Spraw Ewaluacji 

Bezpieczeństwa w Szkole 

3. Zespół do Spraw Ewaluacji 

Współpracy z Rodzicami i 

Środowiskiem 

4. Zespół Zadaniowy do 

Spraw Diagnozy Potrzeb 

Edukacyjnych Uczniów 

ZESPOŁY 

SAMOKSZTAŁCENIOWE 

1. Zespół Samokształceniowy 

Edukacji Przedszkolnej 

2. Zespół Samokształceniowy 

Edukacji Wczesnoszkolnej 

3. Zespół Samokształceniowy 

Nauczycieli Przedmiotów 

Humanistycznych 

4. Zespół Samokształceniowy 

Nauczycieli Nauk 

Matematyczno – 

Przyrodniczych. 

III W DZIEDZINIE 

TRADYCJI, 

OBRZĘDOWOŚCI  

I SPOŁECZNEJ 

INTEGRACJI 

SZKOŁY 

1. Eksponować motto 

wiodące Szkoły 

Podstawowej im. W. 

Witosa  w Bierkowie – „To 

twoja szkoła, szanuj to co 

twoje, myśl  o innych”. 

 

 

 

 

 

 

 

 wzbogacić ofertę materiałów 

promocyjnych o szkole 

(folder, broszura, plakat) 

 profesjonalnie tworzyć 

stronę internetową szkoły  

 realizować - na najwyższym 

poziomie – kalendarz imprez 

na dany rok 

 kontynuować konkurs 

wiedzy o Patronie Szkoły – 

W. Witosie 

 organizować Święto Szkoły  

z udziałem rodziców i we 

współpracy ze środowiskiem 
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lokalnym 

 pozyskiwać fundusze na 

rozwój działalności 

dziecięcego zespołu 

ludowego  

2. Kontynuować działalność 

„Szkolnego Centrum 

Wspierania Rozwoju 

Małego Dziecka i Jego 

Rodziny” 

 opracować tematykę spotkań 

z rodzicami na podstawie 

wyników ankiety 

 organizować warsztaty 

specjalistyczne  

 eksponować rodzinne hobby 

i pasje  

 

IV 

 

 

W DZIEDZINIE 

KULTURY 

FIZYCZNEJ 

I SPORTU 

1.  Zrealizować plan 

modernizacji boiska 

szkolnego 

 współpracować  

z projektantem boiska 

 monitorować przebieg 

budowy 

2. Wzbogacić bazę pomocy 

dydaktycznych 
 pozyskać środki z wynajmu 

sali gimnastycznej  

i przeznaczyć je na zakup 

sprzętu sportowego 

3. Wzbogacić ofertę dyscyplin 

sportowych  
 dokonać ewaluacji 

zainteresowań i uzdolnień 

sportowych uczniów 

 nawiązać współpracę  

z instruktorami 

 zaplanować godziny 

dyrektorskie  

4. Kontynuować współpracę z 

drużyną piłkarską 

„SwePolLink” Bruskowo 

Wielkie i innymi 

organizacjami sportowymi -

w tym z drużyną Energi 

Czarnych Słupsk 

 uczestniczyć w meczach 

drużyn  

 organizować turnieje 

szkolne z udziałem gości 

 

 

 

V W DZIEDZINIE 

OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZEJ 

1. Zorganizować ponad 5-

godzinny punkt 

przedszkolny (płatny) 

 przygotować projekt 

organizacji punktu 

przedszkolnego 

 pozyskać zgodę Organu 

Prowadzącego 

 zabezpieczyć pomoce 

dydaktyczne 
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 zmodernizować sale 

przedszkolne 

 przygotować zmiany 

organizacji pracy punktu 

przedszkolnego 

2.  Utworzyć  profesjonalny 

placu zabaw dla dzieci 
 pozyskać środki od Rady 

Sołeckiej wsi Bierkowo 

 wygospodarować środki 

własne z wynajmu sali 

gimnastycznej  

 zaangażować rodziców  

w przygotowanie terenów 

zielonych  

3.  Utworzyć gabinet medyczny 

 
 zrealizować przygotowany 

projekt 

 pozyskać środki 

finansowe  na wyposażenie 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W DZIEDZINIE 

BAZY 

MATERIALNEJ 

1. Rozwijać bazę 

 w odniesieniu do 

wszystkich dziedzin pracy 

szkoły 

 zmodernizować nagłośnienie 

w szkole 

 zakupić  szafki dla uczniów  

w ramach akcji „Lżejszy 

tornister” 

 udostępnić internet w każdej 

klasie (rozbudować sieć) 

 zakupić 10 komputerów 

 zainstalować ekrany do 

prezentacji multimedialnych 

w klasach 

 utworzyć profesjonalną 

pracownię  języków obcych  

 wprowadzić dzienniki 

elektroniczne 

 wymienić instalację 

elektryczną 

 dokonać remontu dachu 

szkoły i sali gimnastycznej 

 wyremontować 

pomieszczenia  dawnej 

księgowości 

 przeprowadzić generalne 

malowanie sal lekcyjnych 

i korytarzy 

 zaplanować malowanie 



 9 

elewacji szkoły 

 

2. Rozbudować szkołę  zdiagnozować  potrzeby  

w kontekście 

demograficznym 

 dokonać analizy sytuacji  

w kontekście budowy 

bloków mieszkalnych  

w Osiedlu Bierkowo 

 przedstawić  Organowi 

Prowadzącemu wnioski  

z diagnozy i analizy 

 

 

Bezpośrednim odbiorcą każdej pozytywnej zmiany w przedstawionych dziedzinach szkoły jest 

uczeń . Wszystkie działania zorientowane na wyższą jakość generują Jego lepszą przyszłość. 


