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I. WSTĘP 

 

Dyrektor szkoły pełni wiele ról w ramach swojego stanowiska kierowniczego, 
jest także nauczycielem. Do jego zadań kierowniczych należy: organizacja procesu 
pedagogicznego, pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli 
i wychowawców, spełnianie funkcji gospodarza zakładu pracy, a więc dbanie o warunki 
materialno-techniczne miejsca nauki, pracy, wydawanie określonych decyzji 
administracyjnych dotyczących zwłaszcza obowiązku szkolnego, wreszcie rola 
pracodawcy, menadżera i pracownika.  

Koncepcję pracy szkoły została przygotowana w oparciu o własne doświadczenia 
dyrektora, wiedzę uzyskaną podczas kursu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz obserwację pracy dyrektorów 
innych placówek oświatowych.  

II. CHARAKTRYSTYKA SZKOŁY 

 

Obwód szkolny obejmuje część miasta Oborniki oraz pobliskie miejscowości . Po raz 
pierwszy progi szkoły uczniowie przekroczyli 01.09.1981 roku. W 1984 roku szkole 
nadano imię Adama Mickiewicza i tego samego dnia również po raz pierwszy został 
wykonany hymn szkoły, którego autorką jest nauczycielka tej szkoły. Pięć lat później 
placówka otrzymała sztandar, na którym widnieje cytat z utworu „Oda do młodości”: 
„Razem młodzi przyjaciele…”. 

Budynek szkoły zlokalizowany jest przy jednej z głównych ulic Obornik, w bardzo 
bliskiej odległości pływalni. Lokalizacja szkoły ułatwia korzystanie uczniom klas 
sportowych o profilu pływackim z obiektu sportowego zgodnie z profilem klasy. 
Pomieszczenia dydaktyczne szkoły oraz sala gimnastyczna zlokalizowane są w jednym 
budynku.   

Placówka zatrudnia   nauczycieli dyplomowanych,  mianowanych,  kontraktowych 
oraz stażystów oraz pracowników administracji i obsługi. 

Społeczność uczniowską stanowi młodzież  nie tylko z obwodu szkoły.  

III. MISJA SZKOŁY 

 

 Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój  uczniów, 
 Szkoła rozwija zdolności intelektualne i sportowe, 
 Szkoła wspomaga rodzinę w procesie wychowania, 
 Szkoła gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą 

współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa, 
 Szkoła jest przyjazna dla ucznia, rodziców,  nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 
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IV. MODEL ABSOLWENTA 

 

 Jest dobrze przygotowany do nauki w gimnazjum, 
 Posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu, 
 Umie się porozumiewać w języku obcym nowożytnym w sytuacjach codziennych 

i zdaje sobie sprawę z konieczności doskonalenia umiejętności językowych, 
 Posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną, 
 Jest przygotowany do odbioru różnych form kultury, 
 Potrafi dokonać samooceny, 
 Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 
 Utożsamia się z rodzinnym miastem i ojczyzną, 
 Ma poczucie przynależności do Europy, posiada podstawową wiedzę o integracji 

europejskiej, 
 Okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom, 
 Potrafi działać w grupie, 
 Zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony środowiska naturalnego. 

V. CELE SZKOŁY 

 
 

 Nauczyciele stosują innowacyjne i nowatorskie metody pracy z uczniem, 
 Lekcje są prowadzone  w oparciu o nowoczesny sprzęt audiowizualny 

i komputerowy (w miarę posiadanego sprzętu), 
 Zostaną podjęte działania w celu poprawienia wyników Sprawdzianu po klasie VI, 
 Będzie wygospodarowane pomieszczenie dla prezydium Rady Rodziców, 
 Zostaną wprowadzone elementy oceniania kształtującego, 
 Szkoła będzie brała udział w projektach unijnych, 
 Szkoła rozwinie współpracę międzynarodową z innymi szkołami. 

VI. NADZÓR PEDAGOGICZNY 

 

Ewaluacja 

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  szkoły 

Analizuje się wyniki sprawdzianu 

Zespół nauczycieli corocznie będzie opracowywał wyniki egzaminów zewnętrznych i 
dokonana analizy. Odbywać się będzie to poprzez: 
 Opracowanie i analizę wyników badania umiejętności uczniów klas III, 
 Opracowanie i analizę wyników  sprawdzianu po klasie VI, 
 Porównanie średnich wyników podawanych do publicznej wiadomości 

z wynikami szkoły, 



5 
 

 Analiza porównawcza wyników szkoły z poprzednich lat, 
 Analiza tendencji rozwojowej szkoły, 
 Zapoznanie nauczycieli z informacjami zawartymi w raportach OKE, 
 Pozycja szkoły według skali staninowej. 
Analizy i opracowania będą przygotowywane przez zespoły nauczycieli 

i przedstawiane podczas posiedzeń rady pedagogicznej oraz podczas spotkań z 
Rodzicami. Nauczyciele wyciągną również wnioski do dalszej pracy i wprowadzą je w 
życie. 

Uczniowie nabywają wiadomości i  umiejętności zgodnie z podstawą programową 
i programami nauczania 

Jednym  ważniejszych celów jest motywowanie uczniów do nabywania i rozwijania 
wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, a nauczycieli do 
poszukiwania metod i form pracy z uczniem w celu osiągnięcia lepszych efektów pracy. 
Ważne są następujące aspekty działalności szkoły związane z realizacją podstawy 
programowej: 
 Realizacja podstawy programowej, 
 Kontrola poprawności ortograficznej na wszystkich przedmiotach, 
 Udział w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych, 
 Wykorzystanie technologii informacyjnej na wszystkich przedmiotach, 
 Korzystanie przez uczniów i nauczycieli z publikacji tradycyjnych 

i elektronicznych znajdujących się w zasobach biblioteki szkolnej i nie tylko, 
 Współpraca  z higienistką szkolną, 
 Organizacja klas sportowych o profilu pływackim od klasy I, a od klasy IV klas 

sportowych o profilu piłka ręczna,  
 Propagowanie zdrowego stylu życia- realizacja programów z zakresu edukacji 

prozdrowotnej, 
 Udział w  akcjach charytatywnych,  
 Organizacja wyborów szkolnych do samorządu, 
 Prezentowanie się uczniów podczas apeli i uroczystości szkolnych,  
 Udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach gminnych, 
 Organizacja wyjazdów do kina, muzeum, teatru oraz wycieczek krajoznawczych, 
 Tematyka godzin wychowawczych zgodna z programem wychowawczym i 

profilaktyki szkoły. 
 

Uczniowie są aktywni 

Aktywność uczniów jest bardzo ważnych  czynnikiem rozwojowym szkoły, przejawiać 
się powinna m.in. poprzez: 

 Wprowadzenie elementów oceniania kształtującego, 
 Zaangażowanie uczniów w dodatkową pracę na lekcji- np. przygotowanie 

pomocy dydaktycznych, wykonywanie doświadczeń, prowadzenie 
obserwacji- nagradzanie uczniów pochwałami lub ocenami, 

 Pomoc koleżeńska- np. uczniowie oczekujący w świetlicy szkolnej, 
 Prowadzenie gazetki szkolnej, 
 Przygotowanie gazetek klasowych, 
 Udział w konkursach i zawodach sportowych, 
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 Udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
 Udział w kółkach przedmiotowych, 
 Występy uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych, 
 Uczniowie są współtwórcami projektów szkolnych- ich pomysły 

są przedstawiane rodzicom i nauczycielom, 
 Organizacji klas sportowych, 
 Praca samorządu uczniowskiego. 

Respektowane są normy społeczne 

Respektowane są normy społeczne przez wszystkich, którzy są związani w 
jakikolwiek sposób ze szkołą. Najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom i właściwych warunków pracy nauczycielom, ale przede wszystkim 
podejmowanie działań profilaktycznych.  

Wszyscy uczniowie powinni w szkole czuć się bezpiecznie i wiedzieć jakich zachowań 
się od nich oczekuje. Należy diagnozować zachowania uczniów i podejmować wspólnie 
z  rodzicami  działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 
wzmacnianie właściwych zachowań poprzez: 
 Regulamin zachowania uczniów który jest znany, respektowany i stosowany 

przez wszystkich, 
 Znajomość  i przestrzeganie przez wszystkich Wewnątrzszkolnego Systemu  

Oceniania,  
 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole i w drodze do szkoły - pogadanki, 

współpraca z Policją, 
 Monitorowanie spełniania obowiązku dyżurów nauczycielskich podczas przerw, 
 Działalność samorządu uczniowskiego, 
 Organizację apeli szkolnych porządkowych, 
 Zwiększenie kontroli miejsc tzw. niebezpiecznych – np. toalety, szatnie 

wychowania fizycznego, 
 Działalność świetlicy szkolnej, 
 Organizację czasu wolnego – zajęcia pozalekcyjne, klasy sportowe, 
 Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji dla uczniów i rodziców, 
 Wspólnie z rodzicami sprawowanie opieki nad uczniami podczas dyskotek 

szkolnych lub wyjazdów,  
 Pogadanki i dyskusje z rodzicami podczas spotkań na temat bezpieczeństwa 

uczniów,  
 Pracę pedagoga szkolnego, 
 Monitorowanie frekwencji uczniów, 
 Analizę ocen  zachowania, 
 Egzekwowanie od wszystkich pracowników przestrzegania norm społecznych. 
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Procesy zachodzące w szkole 

 

Szkoła ma koncepcję pracy 

 W każdym roku we wrześniu opracowanie Rocznej Koncepcji Funkcjonowania i 
Rozwoju Szkoły (przez Nauczycieli, Rodziców i Uczniów) z uwzględnieniem 
założeń zawartych w Pięcioletniej Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły, 

 Przeprowadzenie badania ankietowego lub wywiadu na temat potrzeb, 
oczekiwań  i uwag uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników 
szkoły, 

 Koncepcja pracy szkoły będzie ogólnodostępna i wspólnie realizowana. 
 

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej 

Oferta edukacyjna szkoły powinna być dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczniów 
i rodziców.  Przeprowadzone zostaną  wywiady i badania ankietowe, które pomogą 
w modyfikacji lub utwierdzeniu w przekonaniu, że propozycja szkoły jest zgodna z ich 
oczekiwaniami. 

Bardzo ważna jest kontrola realizacji podstawy programowej z poszczególnych 
przedmiotów. Jest to czynnik niezbędny w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego. 
Monitorowanie realizacji podstawy programowej poszczególnych zajęć będzie 
realizowane poprzez:  
 systematyczne prowadzenie przez nauczycieli „Arkusza – monitorowanie 

podstawy programowej” zakładanego dla poszczególnych oddziałów,  

 doraźne i planowe kontrole  dzienników,  

 obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,  

 przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów wiedzy , 

 monitorowanie liczby godzin lekcyjnych z poszczególnych zajęć, 

 plan lekcji umożliwiający realizację liczby godzin przewidzianych w szkolnym 
planie nauczania, 

 analizowanie wyników nauczania. 

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 

W celu zapewnienia planowego przebiegu procesu edukacyjnego szkoły 
podejmowane będą działania dotyczące m.in. : 
 Monitorowania wykorzystania bazy i pomocy dydaktycznych, 
 Równomiernego ułożenia lekcji w planie tygodniowym, 
 Zachowania higieny pracy w dziennym planie lekcji, 
 Opracowania programu wychowawczego klasy w oparciu o program 

wychowawczy szkoły, 
 Nauczyciele na bieżąco kontrolują realizację podstawy programowej, 
 Zespoły przedmiotowe działają w oparciu o swoje plany pracy, 
 Monitorowania systematyczności oceniania i przeprowadzania sprawdzianów, 
 Stosowania elementów oceniania kształtującego, 
 Wykorzystania metodników i innych pomocy dydaktycznych i metodycznych, 
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 Różne metody pracy stosowane przez nauczycieli, 
 Wykorzystania technologii informacyjnych podczas lekcji, 
 Motywujący system oceny uczniów, 
 Imprezy i uroczystości szkolne planowane w taki sposób, aby nie kolidowały 

z planem dydaktycznym, 
 Wycieczki i wyjazdy szkolne planowane z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 

Aby osiągnąć jak najlepsze efekty procesów edukacyjnych należy mobilizować 
nauczycieli do współdziałania. Osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko jeśli całe grono 
będzie ze sobą współpracować.  

Współpraca nauczycieli powinna odbywać się poprzez: 
 Współpracę nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych, 
 Wspólne opracowywanie wyników egzaminów zewnętrznych i próbnych, 
 Opracowanie wyników nauczania, 
 Współpracę nauczycieli podczas przygotowywania imprez, uroczystości 

oraz konkursów szkolnych, 
 Opracowywanie programu wychowawczego i program profilaktyki i innych 

dokumentów szkolnych, 
 Dzielenie się wiedzą- obserwacja lekcji, 
 Przygotowanie i przedstawienie referatów podczas posiedzeń rady 

pedagogicznej. 

Kształtuje się postawy uczniów 

Jednym z ważniejszych aspektów działalności szkoły jest kształtowanie postawy 
ucznia. W celu osiągnięcia właściwych efektów należy dbać o zachowanie poprawnych 
relacji pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej.  Aby osiągnąć zamierzony 
cel należy zapewnić dobrą współpracę pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Współpraca 
powinna odbywać się przez: 
 Opracowanie programu wychowawczego szkoły wspólnie z rodzicami i uczniami, 
 Opracowanie planu profilaktyki wspólnie z rodzicami i uczniami, 
 Opracowanie wspólnej i jednolitej dla wszystkich nauczycieli procedury 

rozwiązywania problemów wychowawczych, 
 W każdym miesiącu dyżury nauczycieli i dyrektora, w których uczestniczyć będzie 

przewodniczący rady rodziców (jeżeli wyrazi aprobatę), 
 Stosowanie pochwał i upomnień uczniów, 
 Udział uczniów w akcjach charytatywnych. 

Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych 

Bardzo ważnym aspektem pracy szkoły jest podjęcie działań służących wyrównaniu 
szans edukacyjnych uczniów. Czynnikiem powodującym wzmocnienie efektywności tej 
pracy jest zapewnienie dostępu do różnorodnych środków dydaktycznych. Należy 
umożliwić nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowych technologii, aby 
mogli uatrakcyjnić zajęcia.  Aby osiągnąć zamierzone rezultaty szkoła podejmie 
następujące działania: 
 Wstępną diagnozę uczniów klas I, 
 Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, 
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 Na wielu lekcjach wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, 
 Współpracę z GOPS w zakresie dożywiania, 
 Prowadzenie akcji - Wyprawka szkolna, 
 Prowadzenie zajęć logopedycznych, 
 Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 
 Opiekowanie się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
 Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
 Motywowanie uczniów do przygotowywania i udziału w uroczystościach 

i imprezach szkolnych, 
 Kontynuowanie pracy koła Caritas, 
 Branie aktywnego udziału uczniów w akcjach charytatywnych, 
 Organizowanie konkursów, w których mogą zaprezentować się wszyscy 

uczniowie np. plastyczne, sportowe czy przedmiotowe, 
 Indywidualizacja proces nauczania - praca z uczniem zdolnym i mającym 

trudności w nauce, 
 Dostrzeganie u uczniów postępów w nauce lub zachowaniu- stosowanie pochwał 

słownych, 
 Stosowanie elementów oceniania kształtującego. 

 
 

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym,  współpraca z rodzicami 

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 

Szkoła jako instytucja oświatowa i rozwijająca kulturę u młodego człowieka musi 
podejmować działania rozszerzające  współpracę ze środowiskiem lokalnym. 
Podejmowane są  działania wspólnie z: 
 Władzami gminy i powiatu, 
 Obornickim Centrum Sportu- np. pływalnia, 
 Biblioteką Publiczną w Obornikach, 
 Biblioteką Pedagogiczną w Obornikach, 
 Przedszkolami z terenu Obornik – przybliżenie uczniom i rodzicom naszej 

placówki, 
 Obornickim Ośrodkiem Kultury, 
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”, 
 Komendą Powiatową Policji, 
 Powiatową Strażą Pożarną, 
 Klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Oborniki, 
 Lokalnymi mediami- prasą i telewizją. 

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 

Uczniowie tej szkoły kontynuują naukę w Gimnazjum im. Unicef w Obornikach, 
Gimnazjum nr 3 lub Prywatnym Gimnazjum w Obornikach. W celu pozyskiwania 
informacji o losach naszych absolwentów należy nawiązać współpracę ze szkołami 
(przeprowadzenie ankiet wśród absolwentów).  
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Otrzymane informacje pomogą podjąć działania zmierzające do modyfikacji  
podjętych działań edukacyjnych i wychowawczych lub do utwierdzenia, że nasze 
kierunki działania są właściwe. 

Docelowo chciałabym, aby absolwenci i ich rodzice dzielili się ze szkołą informacjami 
o podjętych decyzjach zawodowych. 

Promowana jest wartość edukacji 

Aby motywować uczniów do podjęcia jeszcze większego wysiłku edukacyjnego  
podejmować należy działania promujące wartość edukacji: 
 Organizacja spotkań z osobami posiadającymi wysokie kwalifikacje zawodowe, 

do takich osób należy lekarz, pielęgniarka, sędzia, prokurator, policjant, strażak 
ale również osoby pracujące fizycznie, których umiejętności są wysoko cenione 
np. murarz, cieśla, stolarz i inni, 

 Promocja szkoły i osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły, 
 Promocja szkoły i osiągnięć uczniów w lokalnej prasie, 
 Nagradzanie uczniów za ich osiągnięcia- dyplomy, nagrody książkowe, pochwały, 

listy gratulacyjne dla rodziców, 
 Stworzenie podstrony strony internetowej szkoły, na której uczniowie 

i absolwenci będą prezentować swoje sukcesy również pozaszkolne. 

Rodzice są partnerami szkoły 

Podejmowane są  działania w celu uzyskiwania opinii rodziców i wykorzystania ich 
w pracy szkoły. Rodzice powinni mieć możliwość włączania się w różne działania oraz 
współdecydowania o sposobie ich realizacji. Należy podjąć działania wspierające 
rodziców w wychowaniu ich dzieci. Podstawowym zadaniem jest pozyskanie rodziców 
jako partnerów, inicjatorów przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych oraz ich 
współwykonawców. Bardzo ważna  jest bardzo dobra współpraca z rodzicami m.in. 
przez: 
 Zwiększenie kompetencji i zaangażowanie rodziców w życie szkoły –

wygospodarowanie dla nich pomieszczenia, 
 Współpracę przy tworzeniu programu wychowawczego i planu profilaktyki, 
 Wspólną opieka nauczycieli i rodziców podczas wyjazdów i dyskotek, 
 Udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych, 
 Tablicę z informacjami do rodziców na terenie szkoły, 
 Zawieranie informacji dla rodziców na stronie internetowej szkoły, 
 Zapraszanie  rodziców do pomocy przy organizacji imprez klasowych 

czy szkolnych, 
 W każdym miesiącu dyżury nauczycieli i dyrektora szkoły, 
 Otwartość ze strony szkoły na potrzeby uczniów i rodziców. 

 

Zarządzanie szkołą 

 

Funkcjonowanie i współpraca w zespołach 

Działające w szkole zespoły  bardzo silnie wpływają na podniesienie jakości pracy 
szkoły. Dążymy do twórczej pracy tych zespołów, ponieważ integrują one  grono 
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nauczycieli, wspierają dyrektora w zarządzaniu szkołą i przez udział nauczycieli w pracy 
różnych zespołów przyczyniają się do umocnienia demokratyzacji w życiu szkoły.  Bardzo 
ważna jest: 
 Współpraca nauczycieli podczas posiedzeń rad pedagogicznych np. podczas 

pracy grupowej,  
 Praca zespołu do spraw ewaluacji, 
 Praca zespołów przedmiotowych i wychowawczych, 
 Obserwacja lekcji koleżeńskich- wymiana doświadczeń, 
 Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami nauczania zintegrowanego i klas 

IV-VI, 
 Szkolenia rady pedagogicznej. 

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest przez nauczycieli, a wnioski wynikające 
z wewnętrznego nadzoru służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły oraz 
wykorzystywaniu ich do  rozwoju placówki. Taki sposób pracy pozwala na stworzenie 
bardziej obiektywnego obrazu szkoły.  

Podejmowane procedury sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 
 Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego, 
 Powołanie zespołu nauczycieli ds. ewaluacji, 
 Szkolenia dla nauczycieli z zakresu ewaluacji wewnętrznej, 
 Opracowanie narzędzi badawczych, 
 Wnioski z nadzoru wprowadzane są do planu pracy szkoły, nadzoru 

pedagogicznego, programu wychowawczego i planu profilaktyki. 
 

Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 

Szkoła podejmuje współpracę z organem prowadzącym, Radą Rodziców i 
podmiotami zewnętrznymi  w celu  poprawy warunków pracy i nauki.  

 
Bardzo ważne jest: 
 Wspólnie z nauczycielami opracowanie planu wzbogacania warunków 

lokalowych i wyposażenia szkoły, 
 Współpraca z organem prowadzącym nad poprawą warunków lokalowych 

i wzbogacaniem placówki w pomoce dydaktyczne, 
 Zakup pomocy dydaktycznych 
 Modernizacja pracowni komputerowej, 
 Modernizacja świetlicy szkolnej 
 Zakup sprzętu nagłaśniającego, 
 Kapitalny remont terenów wokół szkoły, 
 Doposażenie biblioteki szkolnej, 
 Zakup mebli zgodnych z ergonomią uczniów. 
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Kontrola 

 
Dyrekcja szkoły  w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego podejmuje 

działania w celu dokonania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 
dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły. 

Wspomaganie 

 
Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych poprzez: 
 Organizowanie szkoleń i narad, 
 Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 
 Przedstawianie nauczycielom  wniosków wynikających ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego. 
 
Motywowanie nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 

i doskonalenie warsztatu pracy poprzez: 
 Informowanie nauczycieli o ofercie szkoleń dla nauczycieli przygotowanych przez 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  lub inną kompetentną instytucję np. uczelnie, 
 Informowanie o szkoleniami typu e-learning, 
 Udział  nauczycieli w spotkaniach z doradcami metodycznymi, 
 Dofinansowywanie studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych 

zgodnie z potrzebami szkoły. 

VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANEM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ 

 
Bardzo dobra współpraca z organem prowadzącym jest jednym z najważniejszych 

zadań. To właśnie organ prowadzący wspólnie z Dyrektorem odpowiada za działalność 
szkoły, finansuje remonty obiektów szkolnych, zapewnia obsługę administracyjną, 
finansową i organizacyjną szkoły, wyposaża szkołę w pomoce naukowe i sprzęt 
niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych i innych 
zadań statutowych.  

 
Ponadto współpraca polega na przygotowaniu i zatwierdzeniu arkusza 

organizacyjnego, ustaleniu budżetu, opiniowaniu kandydata na kierownicze stanowiska 
np. wicedyrektora, opiniowanie procesu przeniesienia nauczyciela ze szkoły do szkoły.  

VIII. PODSUMOWANIE 

 
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama 

Mickiewicza w Obornikach została opracowana na bazie dotychczasowych doświadczeń 
Dyrektora szkoły, przedstawiona Radzie Pedagogicznej na pierwszym posiedzeniu oraz 
przedstawiona Rodzicom podczas spotkania we wrześniu 2012r.  Została 
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zmodyfikowana na podstawie wniosków nauczycieli, pracowników oraz Rodziców i 
uczniów.  

  
 Instytucja, jaką jest szkoła działa w środowisku, utrzymuje kontakty 

z przedstawicielami innych instytucji, z osobami, które mają poważanie i znaczenie 
w środowisku. Szkoła, a więc i Dyrektor powinien stwarzać właściwe warunki 
indywidualnego rozwoju każdego ucznia i dobrej współpracy nauczycieli i rodziców. 


