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Misja szkoły.  
 

„ Życzliwie i ufnie widzieć w dziecku człowieka” 

                                                                                                                     Jan  Korczak 

 

Jesteśmy po to, aby: 

1. Nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności;  

2. Podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny;  

3. Rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące; 

4. Dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw;  

5. Kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie 

obowiązki;  

6. Uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań;  

7. Wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności- inności;  

8. Umacniać wiarę we własne siły, realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie                            

z jednostkowymi predyspozycjami;  

9. Kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

 10. Kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie; 

11. Kultywować zwyczaje regionalne; 

11. Uczestniczyć w życiu kulturalnym środowiska i kraju; 

 12.Wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające 

wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne; 

13. Dbać o rozwój fizyczny i promować zdrowy styl życia. 

 
 
Wizja szkoły 

 
          Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mominie dba o wszechstronny rozwój 

ucznia: intelektualny, psychiczny, fizyczny i społeczny. Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo 

kulturowe w regionie. Pamięta o przeszłości. Kształtuje postawy patriotyczne, obywatelskie. 

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. Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija ich 

uzdolnienia, zainteresowania. Uczy i wychowuje ucznia świadomego, odpowiedzialnego, 

troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Jest szkołą bezpieczną dbającą                         

o rozwój fizyczny swoich podopiecznych. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju 

wychowanków współpracuje z rodziną, instytucjami wspierającymi działalność szkoły oraz 

środowiskiem lokalnym. Działa na rzecz integracji społeczności gminy, regionu i kraju. 

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą jej modyfikacji jest analiza potrzeb 

uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym.  

 

 Nasz absolwent 

 

         Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad 

tolerancji i prawdziwej komunikacji oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, wykorzystując 

zdobytą wiedzę i umiejętności. Jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby 

innego człowieka, cechuje go wysoka kultura osobista. Dba o swój rozwój fizyczny, promuje 

zdrowy styl życia. Jest przygotowany do nauki na dalszym etapie. 

 

Plan działań szkoły  

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA 

ORAZ INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY.  

Zakładane cele:  

- systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

- analiza wyników zewnętrznych;  

- promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych; 

 - wzmocnienie aktywności uczniów;  

- umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych; 

 - eliminowanie przejawów agresji i przemocy; 

 - przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku    kształcenia;  

- promowanie zdrowego stylu życia; 

 - kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, prospołecznych.  



Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole: 

 - analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów po każdym etapie kształcenia 

różnorodnymi metodami; 

- monitorowanie realizacji podstawy programowej; 

- formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;  

- wskazywanie metod i sposobów uczenia się;  

- organizowanie próbnych egzaminów;  

- rozwijanie inicjatyw w kierunku:  

- zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych; 

- poszukiwania skutecznych form i metod pracy;  

- mobilizowania uczniów do udziału w konkursach i zawodach 

- prowadzenie naboru do klas innowacyjnych; 

- ewaluacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;  

- spójność klasowych programów wychowawczych z Programem Wychowawczym Szkoły;  

- organizowanie zajęć, imprez promujących zdrowy styl życia;  

- współpraca wychowawców klas z  dyrekcją szkoły oraz rodzicami uczniów w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych; 

- prowadzenie badań dotyczących oczekiwań uczniów i rodziców wobec szkoły;  

- rozwijanie samorządności uczniów poprzez ich działalność w Samorządzie Uczniowskim; 

 - organizowanie wycieczek, imprez o charakterze lokalnym, gminnym związanych z 

bieżącymi potrzebami. 

PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE:  

 

Zakładane cele:  

- analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;  

- wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów; 

- stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych; 

 - monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych; 

- doskonalenie współpracy między członkami Rady Pedagogicznej;  



- angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;  

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole: 

 - aktualizowanie koncepcji pracy;  

- rozpoznawanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej; 

 - aktywne i systematyczne uczestnictwo nauczycieli w wewnętrznych i zewnętrznych 

formach doskonalenia zawodowego; 

 - opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;  

- udział szkoły w akcjach charytatywnych;  

- realizacja projektów unijnych;  

- stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania; 

 - systematyczne przypominanie uczniom zasad oceniania; 

- konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;  

- wspólne planowanie pracy rocznej przez zespoły przedmiotowe Rady Pedagogicznej; 

 - stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów;  

- zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, zastosowanie jej                                  

w praktyce. 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM.  

Zakładane cele:  

- organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych; 

- prace na rzecz środowiska lokalnego poprzez działalność wolontaryjną; 

- wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;  

- wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania                             

i wychowania; 

 - promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;  

- rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły. 

 



Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole: 

 - kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku; 

poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;  

-  czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;  

-   gromadzenia informacji o absolwentach; 

 - organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;  

- czynna współpraca z rodzicami- współudział w podejmowaniu decyzji- zasięganie opinii                        

w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach; 

 - aktualizowanie strony internetowej szkoły;  

- umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej;  

- publikacja prawa wewnątrzszkolnego na stronie internetowe. 

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ  

Zakładane cele:  

- wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną;  

- prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespół ds. ewaluacji; 

 - podejmowanie działań związanych z remontami i modernizacją placówki; 

 - opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego; 

 - sprawne zarządzanie szkołą.  

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole- przewidywane inwestycje: 

- budowa placu zabaw; 

- budowa sali gimnastycznej; 

- modernizacja szatni; 

- dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci pięcioletnich; 

- utworzenie nowoczesnej pracowni językowej; 

- doposażenie sal w ławki i krzesła zgodnie z obowiązującymi normami; 

- rozbudowa monitoringu; 

- wzbogacanie księgozbioru; 



- modernizacja sal lekcyjnych;  

- w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły 

przedmiotowe;  

- wymiana sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej. 

 

UOGÓLNIENIA I WNIOSKI: 
 

Plan rozwoju został opracowany na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz zgodnie                                                 

z założeniami przemian zachodzących w prawie oświatowym. Szkoła jako placówka publiczna 

musi prawidłowo, nowocześnie i zgodnie z zaleceniami nadzoru pedagogicznego      

funkcjonować na wszystkich płaszczyznach. Ważnym zagadnieniem w funkcjonowaniu 

nowoczesnej placówki jest dokształcanie i kształcenie kadry pedagogicznej. Tylko nauczyciel 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, otwarty na zmiany jest w stanie 

zapewnić właściwą realizację zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych. 

Niewątpliwie na podniesienie pracy szkoły wpłynie właściwie zaplanowana                                          

i realizowana praca dydaktyczno – wychowawcza szkoły. Do realizacji zadań wynikających                            

z planów pracy włączyć powinni się wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice. To właśnie 

rodzice umiejętnie zachęceni do współpracy mogą niezwykle wiele zdziałać. Rodzice nie tylko 

mieliby służyć niezbędną pomocą podczas organizacji uroczystości szkolnych, wycieczek, 

imprez klasowych. Na pomoc rodziców można liczyć również przy promocji szkoły. Właściwe 

wyposażenie szkoły oraz umiejętne wykorzystywanie zgromadzonych zasobów sprawić 

może, że będzie to placówka tętniąca życiem nie tylko podczas realizacji obowiązkowych 

zajęć lekcyjnych. Organizowanie czasu wolnego ma na celu nie tylko rozwijanie 

zainteresowań i umiejętności uczniów, ale również ma zapobiegać w zwalczaniu wszelkiej 

patologii. W myśl starej lekarskiej zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” stwarzanie uczniom 

jak najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju oraz właściwych wzorców pełnią zajęcia 

pozalekcyjne. Promocja przez szkołę zdrowego stylu życia  i rozwoju fizycznego ucznia będzie 

możliwa, kiedy powstanie w naszej szkole sala gimnastyczna. Rozwój poprzez ruch, 

aktywność fizyczną wpłynie na wzrost sprawności fizycznej, umożliwi rozwijanie 

zainteresowań, talentów oraz przyczyni się do wyrównywania szans dzieci i młodzieży. 

Spowoduje wzrost edukacji, aktywizacji i promocji sportu.  Będzie ona głównym ośrodkiem 

życia sportowego i kulturalnego w społeczności lokalnej.                       

Jeżeli większość założonych w planie rozwoju celów zostanie zrealizowana, to na pewno 

absolwenci naszej szkoły będą ludźmi kreatywnymi, samodzielnymi, potrafiącymi sprostać 

wyzwaniom przyszłości, a sama placówka będzie przyjazną dla uczniów, rodziców                                      

i nauczycieli. 
 

OPRACOWANY PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2013-2020 MOŻE ULEGAĆ  MODYFIKACJOM W 
MIARĘ ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA OŚWIATOWEGO I POTRZEB SZKOŁY. 
 

Plan rozwoju opracował zespół nauczycieli w składzie: 

Danuta Mazurek 

Barbara Granat 

Lidia Chluchnik 

Dorota Sala 

pod przewodnictwem Barbary Poreckowskiej 

Momina, 17.06.2013 r. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


