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Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 

W ŁĘKNICY 



 

Podstawa prawna: 

1.Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 

2572 z późn. zm. ), 

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. 

w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 

 

KONCEPCJA  PRACY  

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy 

                                          na lata 2015-2019 

 
 

Krótka informacja o szkole 

1. Opis szkoły 

1) Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy; ul. Wojska 
Polskiego 19; 68-208 Łęknica; tel.683753023/68373054; e-mail: 

spleknica@wp.pl, pmleknica@wp.pl; strona internetowa: spleknica. 
info; zspleknica.info 

2) Warunki lokalowe: 20 sal lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa; 
biblioteka  z salą multimedialną; sala gimnastyczna; sala zabaw 
;stołówka; świetlica; szatnie i toalety; pokój pedagoga i logopedy, 

sekretariat, księgowość; gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora 
;gabinet kierownika ekonomiczno- administracyjnego ;pokój 
nauczycielski , gabinet pielęgniarki szkolnej; 

3) Teren przy szkole jest ogrodzony, a mieszczą się na nim: boiska 
sportowe;  plac zabaw;  

4) Szkoła posiada monitoring wewnętrzny; 
5) Pracownicy: dyrektorem zespołu szkół od roku 2009 jest Sławomira 

Marszałek, a wicedyrektorami Anna Czudec Kubala i Ewa Sienkiewicz; 

w roku szkolnym 2014/2015 kadra pedagogiczna składa się z 37 
nauczycieli, w tym: nauczyciele dyplomowani - 24, nauczyciele 
mianowani - 6, nauczyciele kontraktowi – 4; nauczyciele stażyści-3 ;w 

skład grona pedagogicznego poza nauczycielami poszczególnych 
przedmiotów, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej wchodzą 

również: bibliotekarz, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy,  
szkoła zatrudnia ponadto 6 pracowników administracji oraz 17 
pracowników obsługi. 

6) Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.00 i trwają po 45 minut. 
Uczniowie uczą się w systemie jednozmianowym. 
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2. Analiza mocnych i słabych stron szkoły. 

Mocne strony: 

1) stała kadra nauczycieli o dobrych kwalifikacjach i w większości aktywnie 
uczestniczących w doskonaleniu zawodowym; 

2) dobra baza dydaktyczna w zakresie sprzętu multimedialnego (tablice 
interaktywne, projektory, laptopy, sprzęt audio i video w salach lekcyjnych; 
3) estetyczne korytarze, zadbane i wyremontowane sale lekcyjne; 

4) zajęcia od 8.00 do 15.20; 
5) wieloletnie osiągnięcia uczniów w konkursach na szczeblu miejskim, 

powiatowym ,wojewódzkim i ogólnopolskim; 
6) bogata i atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych ze środków budżetowych  
miasta ,z wykorzystaniem środków UE oraz programów rządowych; 

7) właściwy klimat i atmosfera pracy nauczycieli i uczniów; 
8) wypracowana tradycja szkoły, związana z obchodami rocznic narodowych i 
organizacją stałych imprez wynikających z kalendarza, m.in.: Dzień Edukacji 

Narodowej i ślubowanie uczniów I klas ,Dzień Patrona Szkoły, , bale 
karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, itp.; 

9) dobrze funkcjonujący system działań dydaktycznych dostosowany do 
potrzeb i możliwości uczniów zdolnych i uczniów z dysfunkcjami; 
10) szeroki zakres działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów; 
11) funkcjonowanie własnego systemu oceniania, programu wychowawczego 

i programu profilaktyki; 
12) dobrze wyposażone pomieszczenie stołówki z zapleczem; 
13) sala gimnastyczna wraz z zapleczem oraz wielofunkcyjne boiska szkolne; 

14)dobra i systematyczna współpraca dyrekcji z Radą Rodziców oraz 
wychowawców z rodzicami; 
15)prowadzenie diagnoz wewnątrzszkolnych i zewnętrznych i ich 

wykorzystanie do planowania dalszej pracy; 
16)logopeda na pełnym etacie; 

17)brak anonimowości –szkoła przyjazna dzieciom; 
18) bieżące i pozytywne rozwiązywanie konfliktów. 
Słabe strony: 

1) trudności we współpracy z częścią rodziców(głównie obcokrajowcy), co 
wynika między innymi z dużej migracji w obwodzie szkoły; 

2) praca kilku nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin, co zmniejsza 
dyspozycyjność i powoduje małe zaangażowanie na rzecz szkoły; 
3) brak psychologa; 

3. Szanse rozwoju i zagrożenia. 
 

Możliwości i szanse szkoły: 

1) wspieranie własnych inicjatyw przez samorząd lokalny Miasta Łęknica; 

2) dobry kontakt  z wieloma instytucjami, z którymi współpracuje szkoła w 
sferze wychowawczej i opiekuńczej: Urząd Miejski w Łęknicy, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Żarach, Komisariat Policji w Łęknicy, Sąd 
Rodzinny w Żarach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy, 
GKRPA w Łęknicy, OKSiR w Łęknicy, Miejski  Zakład Komunalny w  

Łęknicy; 



3) współpraca polsko –niemiecka ze szkołami i organizacjami niemieckimi; 

4) znaczne środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli; 
5) dodatkowe środki finansowe na realizację programów profilaktycznych w 

szkole, w tym organizowanie wypoczynku zimowego i letniego  
6) rozbudowa boiska szkolnego; 
7) środki UE w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 

programy rządowe są szansą na realizację kolejnych projektów 
edukacyjnych ,a zajęcia pozalekcyjne dają szansę na wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów; 

8) środki pozyskane z UE oraz programów rządowych są szansą na 
modernizację bazy lokalowej.  

Zagrożenia: 

1) niż demograficzny, co powoduje brak stabilności w pracy nauczycieli i 
trudności ekonomiczne w skali miasta ; 
2) trudna sytuacja na rynku pracy dla rodziców, co rodzi problemy 

ekonomiczne dla rodzin i powoduje konieczność zwiększenia opieki nad 
uczniami ze strony szkoły; 

3) zmiany przepisów w prawie oświatowym i częste reformy;  
 

WIZJA SZKOŁY 

       Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca 
optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, 

gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje 
swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, 

poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i 
kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie 
wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości. 

 

MISJA SZKOŁY 

Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, 
szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

kierują się dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, 
kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, 
dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój poprzez 

stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, 
rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i 

umiejętności, rozbudzanie chęci            i szacunku do nauki, pojmowanej 
jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje uczniów do 
przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb 

innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, 
zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za 

rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego. 
 

MODEL ABSOLWENTA 

     Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent: 



 w sferze nauki: 

 sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych 

źródeł informacji, wykorzystywać wiedzę, korzystać z nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych; 

 był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał 

samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany             

i marzenia; 

 miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia;. 

w sferze społecznej: 

 dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem 

społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata; 

 znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć 

poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów; 

 był odpowiedzialny, prawy i uczciwy;  

 umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w 

niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności; 

 był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec 

cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych; 

 umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, 

używał form grzecznościowych; 

 potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami; 

 dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki 

żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania 

alkoholu, nikotyny      i innych używek; 

 stosował się do zasad ekologii, dbał o czystość otoczenia; 

 dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu               

i miejsca. 

w sferze kulturowej: 
 

 uczestniczył w rożnych formach kultury; 

 był aktywny fizycznie i artystycznie. 

 



Cele główne szkoły: 

 Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. 

 Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i 

odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 Podniesienie wyników sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasistów i 

egzaminu gimnazjalnego klas trzecich gimnazjum. 

 Kształtowanie i rozwijanie umiejętności prospołecznych oraz promocja 

szkoły w mieście. 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych ,rozwój uzdolnień sportowych. 

 Wspomaganie  rozwoju uczniów potrzebujących wsparcia 

specjalistycznego (pedagog, psycholog, logopeda ,terapia pedagogiczna, 

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, oligofrenopedagogika itp). 

 Rozwój uzdolnień w różnych dziedzinach , ze szczególnym 

uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych . 

 Doskonalenie współpracy z rodzicami. 

 Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturowej , w szczególności 

artystycznej i medialnej. 

 Rozwijanie postaw patriotycznych  

Celem dyrektora i grona pedagogicznego będzie pomoc szkole w 

skutecznym wprowadzaniu zmian ukierunkowanych na podniesienie 

poziomu nauczania, wychowania i opieki. Zmiany te będą możliwe, jeżeli 

zostaną stworzone odpowiednie warunki, sprzyjające wdrażaniu 

planowanych działań w następujących dziedzinach (obszarach): 

I.  KSZTAŁCENIE – utrzymanie wysokiej jakości pracy dydaktycznej 

szkoły 

     Na poziom pracy dydaktycznej szkoły ogromny wpływ ma 

diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na różnych etapach ich 

kształcenia. Dobra diagnoza jest podstawą do działań naprawczych, 

zwrócenia uwagi na słabiej opanowane umiejętności i wiadomości.  

W szkole funkcjonuje system badania osiągnięć ucznia, systematycznie 

udoskonalany, podlegający ocenie i ewaluacji. 

Do najważniejszych elementów tego systemu należą: 



 diagnoza wstępna dzieci w wieku przedszkolnym, 

 testy kompetencji (OPERON i OBUT) pod koniec  klasy III, 

 badanie osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w kl. 

IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum, 

 badanie umiejętności posługiwania się językami obcymi (język 

angielski, język niemiecki) w klasach IV- VI szkoły podstawowej i I-III 

gimnazjum (język angielski, język niemiecki) 

Dokonywanie wszechstronnej diagnozy poziomu pracy dydaktycznej i 

wynikające z niej wnioski do dalszej pracy jest niezwykle potrzebnym 

działaniem, służącym podnoszeniu efektów kształcenia i na pewno zasługuje 

na kontynuację. 

     Elementem składającym się na diagnozę poziomu osiągnięć uczniów jest 

sprawdzian zewnętrzny klas VI oraz egzamin gimnazjalny klas III. 

Wyniki uzyskiwane przez szkołę podstawową od 2002 roku  utrzymują się na 

poziomie średnim i wyżej średnim. Należy podjąć działania naprawcze w celu 

uzyskania wyniku wysokiego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego utrzymują się 

na poziomie wyżej średnim, wysokim i bardzo wysokim (w zależności od 

części egzaminu).Wyniki zamierzamy utrzymać. Dokonywana jest ilościowa  

i jakościowa analiza wyników. Zespoły nauczycielskie i przedmiotowe 

opracowują kontekstową interpretację przyczyn uzyskanych wyników i 

podejmują dalsze działania sformułowane w programach usprawniających 

słabsze umiejętności. Działania te będą  prowadzone nadal. 

      Za rzecz niezwykle ważną należy uznać dalsze doskonalenie nauczycieli 

nie tylko w zakresie analizowania wyników sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego, ale przede wszystkim kształcenia od klasy I umiejętności 

kluczowych badanych w czasie sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego(czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, 

wykorzystanie wiedzy w praktyce). 

     Podczas pełnienia nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły będzie nadal 

dokładnie analizować efektywność stosowanych przez nauczycieli form i 

metod pracy. Prowadzone dotychczas, systematyczne obserwacje wykazały 

dużą różnorodność metod pracy, świadczących o nieustannym rozwoju 

warsztatu pracy nauczycieli. 



     W pracy dydaktycznej szkoły niezmiernie ważne jest wyjście z 

odpowiednią ofertą edukacyjną zarówno do uczniów zdolnych, jak i 

mających trudności w nauce. Zajęcia z uczniami zdolnymi prowadzone są 

w szkole już od klas I - III szkoły podstawowej. Celem zajęć jest wspomaganie 

ich rozwoju, rozwijanie zainteresowań i przygotowanie do udziału w 

różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

      Szkoła stwarza uczniom (nie tylko zdolnym) możliwość odniesienia 

sukcesu poprzez udział w różnorodnych konkursach i zawodach 

sportowych. Na bogaty kalendarz konkursów szkolnych  składają się 

konkursy: ortograficzne, recytatorskie, literackie, matematyczne, 

ekologiczne, przyrodnicze, językowe ,sportowe, artystyczne. Uczniowie biorą 

również udział w konkursach przedmiotowych, językowych (OXFORD), 

matematycznych (Kangur Matematyczny, OXFORD) i w pełnym kalendarzu 

zawodów sportowych odnosząc liczne sukcesy. 

W następnych latach działania te należy prowadzić nadal, 

zdecydowanie zwiększając ofertę edukacyjną dla uczniów zdolnych, 

kontynuując pozyskiwanie na ten cel środków z różnych źródeł 

pozabudżetowych (fundusze unijne, granty). 

      Obok pracy z uczniami zdolnymi nauczyciele podejmują wiele działań 

służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w 

nauce. Dla uczniów tych są prowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, 

rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia te mają 

służyć głównie zapobieganiu przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu 

szkolnego. Ponieważ liczba dzieci potrzebujących  pomocy w nauce i 

indywidualnych działań terapeutycznych stale rośnie, za ważne zadania 

należy uznać stworzenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. Należy kontynuować działania w 

tym zakresie, zwiększając środki na doskonalenie nauczycieli w zakresie 

terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz psychologii. Należy zatrudnić  

w szkole psychologa.  

 Dalszej poprawy wymaga stosowanie technologii informatycznej i 

komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych służących wykorzystaniu 

umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów.  



          W najbliższych latach należy wdrożyć w naszej szkole ocenianie 

kształtujące. Ocenianie to jest bardzo skutecznym sposobem podnoszenia 

osiągnięć edukacyjnych. Przygotowuje uczniów do uczenia się przez całe 

życie. Jest również pomocne w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, 

ponieważ pozwala zindywidualizować nauczanie. Poziom intelektualny 

uczniów naszej szkoły jest bardzo zróżnicowany. Ocenianie kształtujące nie 

koncentruje się na porównywaniu uczniów, ale na podkreślaniu tego, co 

każdy uczeń już umie i dostarczaniu mu informacji o jego następnym kroku. 

Jest to  klucz do odpowiedniej motywacji uczniów do nauki, a tym samym 

podniesienia efektów kształcenia. 

 

II. WYCHOWANIE I OPIEKA – wspieranie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów 

      Działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły są bardzo ważne ze 

względu na środowisko, z którego wywodzą się nasi uczniowie. Dużą wagę 

przywiązuję do diagnozowania oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli w 

zakresie wychowania i opieki. Będzie to również priorytetem szkoły w 

przyszłości. Tak jak do tej pory systematycznie należy badać oczekiwania 

rodziców uczniów klas I wobec szkoły, adaptację  

6 - latków i uczniów klas IV do systemu klasowo - lekcyjnego, zajęć 

pozalekcyjnych, a także bezpieczeństwo w szkole i klimat w niej panujący.  

Za podstawowy cel działań wychowawczych uznajemy wspieranie 

zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych, 

których efektem jest rozwój postaw społecznych przez udział uczniów w 

akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych  

i pracach na rzecz społeczności szkolnej. Warto także promować 

uczestnictwo w wolontariacie na rzecz ludzi starszych i chorych poprzez 

docenienie i upowszechnienie takich postaw. Zajęcia pozalekcyjne są szansą 

na zagospodarowanie wolnego czasu uczniów. Dzieci mogą rozwijać swoje 

uzdolnienia w następujących kołach zainteresowań: 

 plastycznym, języków obcych, teatralnym, matematycznym, 

polonistycznym, przyrodniczym, informatycznym, sportowych. 



Należy podjąć działania służące rozszerzeniu tej oferty o zajęcia muzyczne 

(zespół muzyczny) . 

 W ramach oddziaływań wychowawczych należy kontynuować 

rozwijanie demokracji i samorządności w szkole poprzez wspomaganie 

działań samorządowych na wszystkich poziomach szkoły, realizowanie 

corocznych tradycyjnych już, integrujących wspólnotę szkolną. 

          Szkoła, od kilku już lat, bierze czynny udział w międzynarodowym  

projekcie Szkoły dla Ekorozwoju w ramach Programu Eco-Schools, w 

którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 58 krajów całego świata. Akcje 

ekologiczne są jednymi z działań, które  promują naszą placówkę w 

najbliższym środowisku, w województwie, Polsce jak również w Europie. 

 Bardzo ważnym elementem wychowawczym szkoły jest kształtowanie 

postaw patriotycznych naszych uczniów. W ramach czerwcowego Tygodnia 

Święta Szkoły przeprowadzamy corocznie konkursy wiedzy o Patronie (szkoła 

podstawowa), a także imprezy ogólnoszkolne.   

Nadal winniśmy realizować program wycieczek szkolnych ,program edukacji 

teatralnej dzieci, naukę pływania uczniów młodszych oraz uczestnictwo klas 

kończących szkołę .                  

Problemem wychowawczym, pojawiającym się co prawda sporadycznie, 

jest zjawisko agresji. Szkoła musi być bezpieczna. Rozwiązywanie problemów 

agresji będzie ważnym zadaniem w ciągu najbliższych lat. W ostatnim czasie 

spotykamy się najczęściej z agresją słowną. Pojawiają się także inne jej 

przejawy: wykluczenie ucznia z grupy, plotki, wyśmiewanie, chowanie rzeczy. 

Działania szkoły powinny być więc nadal intensywne i wielotorowe. Do tej 

pory dzięki szkoleniom i warsztatom prowadzonym przez pracowników 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej opracowano procedury działań 

interwencyjnych w sytuacjach przemocy, które pozwalają podjąć 

konsekwentne, zgodne z przepisami prawa, działania wobec sprawców 

przemocy, a także otoczyć właściwą opieką ofiary. Obok reagowania na 

przemoc ważne jest też jej przeciwdziałanie. Służy temu wiele działań 

podejmowanych przez wychowawców klas, nauczycieli i dyrektora zawartych 

w Programie Profilaktyki. Dalej zamierzamy uczestniczyć w kampanii 

profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł "we współpracy z Gminną Komisją 

http://www.eco-schools.com/


Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Ogólnopolskim Programie 

"Szkoła bez przemocy". 

      Umiejętności nauczycieli w zakresie radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami wychowawczymi są i powinny być systematycznie doskonalone 

poprzez udział w szkoleniach i warsztatach Rady Pedagogicznej. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa nadal należy przygotowywać wszystkich 

uczniów klasy IV do zdobycia karty rowerowej.  

      Ważnym zadaniem dyrektora szkoły w najbliższej przyszłości będzie 

inspirowanie nauczycieli do udziału w różnego rodzaju projektach 

edukacyjnych. Nowe możliwości w tym zakresie otwiera Internet.  

Wielu uczniów wymaga pomocy materialnej. Od wielu lat 

organizowane są różne formy takiej pomocy (obiady dla uczniów finansowane 

przez MOPS, pozyskiwanie środków z Fundacji MACIUŚ, PAJACYK, 

DANONKI ,wypoczynek uczniów finansowany przez GKRPA) i te działania 

będą również prowadzone w następnych latach. 

III. KADRA PEDAGOGICZNA – podnoszenie kompetencji nauczycielskich  

      Bardzo mocną stroną pracy Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy 

jest kadra pedagogiczna. Prawie wszyscy nauczyciele posiadają 

przygotowanie do prowadzenia dwu i więcej przedmiotów.  

Aby zaspokoić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, nauczyciele muszą 

doskonalić swoje umiejętności i korzystać z różnych form zewnętrznego i 

wewnętrznego doskonalenia. Ponieważ kadra pedagogiczna szkoły jest bardzo 

stabilna i wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje, w najbliższych latach 

należy skupić się na podnoszeniu ich kompetencji w różnych płaszczyznach 

działania szkoły. W zakresie wiedzy za ważne należy uznać nie tylko 

podnoszenie poziomu kompetencji specjalistycznych, przedmiotowych, ale 

także coraz lepszą znajomość przepisów prawa i podstaw psychologii. W 

zakresie umiejętności należy zadbać o doskonalenie takich kompetencji 

kadry pedagogicznej jak: umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, 

pracy zespołowej, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, rozwiązywania problemów, oceniania kształtującego, 

planowania własnej pracy.. 



Wykształcona, kompetentna, oddana swojej szkole kadra pedagogiczna 

jest największym kapitałem naszej placówki. Obserwując dynamiczny rozwój 

zawodowy nauczycieli należy stwierdzić, iż jest on efektem olbrzymiego ciągu 

nauczycieli do dokształcania, wspieranego przez radość Grona z każdego 

indywidualnego sukcesu. Tak oczywiście powinno być i będzie nadal.  

W dalszym ciągu należy zachęcać nauczycieli do udziału w różnych 

projektach edukacyjnych, do różnych form doskonalenia, wymiany 

doświadczeń, pogłębionej nauczycielskiej refleksji, a najmłodszych do 

zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego. 

 Ważnym zadaniem, przed którym stoi szkoła, jest informatyzacja 

procesu edukacyjnego. Wprawdzie wszyscy nauczyciele naszej szkoły 

posiadają podstawowe umiejętności informatyczne potwierdzone stosownymi 

certyfikatami, to jednak konieczne staje się pogłębienie umiejętności 

komputerowych i dostosowanie ich do wymagań „cyfrowej szkoły”, w którą 

w najbliższych latach wkroczy oświata w naszym kraju.  

      Za rzecz niezmiernie ważną w prowadzeniu polityki kadrowej i nadzoru 

pedagogicznego należy uznać utrzymywanie dobrych relacji 

interpersonalnych i właściwy klimat szkoły. Szkoła powinna być miejscem, 

którym obowiązują przejrzyste zasady i wartości, wszyscy czują się 

bezpiecznie i w wysokim stopniu utożsamiają się z działaniami zespołowymi. 

Tak jest w naszej szkole i tak winno być nadal. W ramach nadzoru 

pedagogicznego należy preferować u nauczycieli takie cechy jak 

samodzielność, samodyscyplina, rozwaga, odpowiedzialność, rzetelność, 

sprawiedliwość, refleksyjność i twórczy krytycyzm. 

 

IV. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM – wzmocnienie pozycji szkoły  

w środowisku lokalnym 

 Szkoła cieszy się  dobrą opinią w środowisku, pełniąc, obok funkcji 

oświatowych, także funkcję ośrodka integrującego społeczeństwo .  

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Wysoka frekwencja na 

zebraniach szkolnych i klasowych świadczy o dużym zainteresowaniu i 

skuteczności tej formy informowania o osiągnięciach dzieci i pracy szkoły. 

Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania. W 



szkole prężnie działa Rada Rodziców inicjując działania wspierające 

pomysłami pracę szkoły. Rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji 

dotyczących zatwierdzania podstawowych dokumentów pracy szkoły, 

organizacji uroczystości szkolnych, wycieczek, zabaw i imprez. Rodzice 

uczestniczą w imprezach organizowanych przez dzieci z okazji Dnia Babci i 

Dziadka, Dnia Ziemi, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego oraz 

Tygodnia Święta Szkoły. Pomagają również w organizacji wycieczek i 

warsztatów kulinarnych, plastycznych, ekologicznych, zbiórce makulatury, 

baterii, puszek i nakrętek plastikowych. 

Zamierzamy nadal te dobre zwyczaje kontynuować i rozwijać poprzez 

wprowadzenie : 

 większej liczby lekcji otwartych dla rodziców,  

 nowe aktywizujące formy spotkań z rodzicami – warsztaty, rodzinne 

zajęcia artystyczne,  

 wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych z włączeniem 

rodziców i nauczycieli do wspólnych występów z dziećmi podczas 

przedstawień szkolnych, 

 aktywniejszy udział rodziców w tworzeniu dokumentów szkolnych 

regulujących życie szkoły.  

Pewna część rodziców napotyka w codziennym życiu na wiele problemów w 

wychowaniu dzieci. Szkoła zawsze starała się ich wspierać, udzielając porad, 

organizując spotkania ze specjalistami, konsultacje, pedagogizację rodziców i 

inne formy. Te działania należy usystematyzować i poszerzyć tak, aby we 

współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

udzielać rodzicom profesjonalnej pomocy w coraz bardziej skomplikowanych 

problemach pedagogicznych, ale często także psychologicznych, 

zdrowotnych, materialnych czy prawnych. 

       Aby pomóc dzieciom i ich rodzinom, szkoła nadal będzie ściśle 

współpracować  

z instytucjami i organizacjami. Najważniejsze z nich to: 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żąrach - pomoc dzieciom o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie nauczycieli. 

 Policja - działalność prewencyjna. 



 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy - korzystanie z oferty 

kulturalnej, udział w konkursach, współpraca w przygotowywaniu 

okolicznościowych imprez i wystaw. 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Łęknicy –wspólne konkursy.  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęknicy - 

zajęcia profilaktyczne dla uczniów, pomoc rodzinom z problemami, 

finansowanie działalności Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy - współpraca w 

zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom i rodzinom oraz 

dożywania. 

 Kluby i organizacje sportowe - zajęcia sportowe dla uczniów. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy – profilaktyka przeciwpożarowa, 

zawody sportowo – pożarnicze. 

Nadal należy współpracować z uczelniami pedagogicznymi organizując 

w szkole praktyki dla studentów. 

        Nasza szkoła nadal winna być otwarta na środowisko lokalne. Należy 

wspierać takie przedsięwzięcia jak: organizacja imprez kulturalnych dla 

środowiska, udział w gminnych imprezach sportowych i kulturalnych, 

akcjach charytatywnych, wolontariacie, działaniach i zbiórkach 

ekologicznych. Powinniśmy kontynuować udostępnianie, w godzinach 

popołudniowych i wieczornych, szkolnej sali gimnastycznej oraz boiska 

przyszkolnego dorosłym mieszkańcom Łęknicy. 

 

V . SYSTEMATYCZNA POPRAWA BAZY MATERIALNEJ SZKOŁY  

     Nadal należy dbać o poprawę bazy do nauczania oraz właściwy stan 

techniczny obiektu, o bezpieczne warunki pracy i nauki, ale także, w miarę 

możliwości finansowych, o estetykę budynku i otoczenia.  

Z najważniejszych prac wykonanych w ostatnich latach wymienić należy: 

 wyposażenie w ramach „Radosnej szkoły” – miejsca zabaw w szkole, 

 wyposażenie w ramach „Radosnej szkoły”- Placu zabaw, 

 modernizacja boisk szkolnych, 

 remont łazienek przy sali gimnastycznej, 

 wymiana podłóg w  salach lekcyjnych,  



 wyposażenie gabinetu językowego w profesjonalny sprzęt do nauki 

języków obcych(środki unijne), 

 zakup pomocy naukowych ze szczególnym uwzględnieniem 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz tablic 

interaktywnych, 

 zakup 25 komputerów do pracowni komputerowej. 

Zmodernizowano salę komputerową poprzez pozyskanie nowego sprzętu 

komputerowego (25 komputerów).Internetowe Centrum Multimedialne w 

bibliotece wyposażone jest w 4 zestawy komputerowe ,urządzenie 

wielofunkcyjne oraz zestaw podstawowych programów komputerowych.  

Stan bazy materialnej szkoły należy uznać za wystarczający do realizacji 

podstawowych zadań placówki. Najpilniejszymi  inwestycjami w budynku, na 

najbliższe lata, winna być wymiana okien na energooszczędne ,remont klatki 

schodowej (strona szkoły podstawowej), ocieplenie i elewacja budynku 

zespołu szkół oraz kompleksowy remont przedszkola.   

Uzupełniania i unowocześniania wymaga nadal baza dydaktyczna szkoły. W 

najbliższych 3 – 4 latach konieczną stanie się wyposażenie kolejnych sal 

lekcyjnych w tablice interaktywne. Niezbędny jest również zakup nowych 

programów komputerowych oraz doposażenie biblioteki szkolnej w książki. 

Nadal trzeba dbać o właściwy stan techniczny obiektu poprzez 

systematycznie dokonywane przeglądy warunków pracy i nauki.  

W ramach pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na potrzeby 

szkoły i doposażenia bazy dydaktycznej trzeba kontynuować wynajem 

obiektów szkolnych (sala gimnastyczna, kuchnia,) prowadzić zbiórki 

surowców wtórnych (aluminium, makulatura, baterie), pozyskiwać 

sponsorów oraz rodziców do prac na rzecz szkoły, pozyskiwać środki z UE 

oraz programów rządowych, pozyskiwać środki na dożywianie 

dzieci(MACIUŚ, PAJACYK, DANONE). 

Szkoła nadal powinna uczestniczyć w rządowych programach „Mleko z klasą” 

,„Owoce w szkole” i innych.  

 

VI. PROMOCJA SZKOŁY  - budowa pozytywnego wizerunku szkoły 



      Nie będzie przesadą stwierdzenie, że o naszej szkole mówi się dobrze. 

Dzieje się tak przy okazji imprez środowiskowych, akcji charytatywnych, 

projektów społecznych, sukcesów w konkursach i zawodach sportowych.  

      Pozytywny obraz szkoły tworzą także rodzice naszych uczniów, którzy 

w większości są zadowoleni ze szkoły i tworzą o niej dobrą opinię. Obok 

osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych  znaczący wpływ ma tu miła i 

przyjazna uczniom atmosfera, o którą nadal będziemy zabiegać. 

Nadal będziemy wspierać takie działania jak: organizowanie licznych 

wycieczek i imprez szkolnych (Dzień bez samochodu, Dzień Chłopaka, 

Andrzejki, Mikołaj, bal karnawałowy, walentynki, „tłusty czwartek”, Dzień 

Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Tydzień Święta Szkoły, Dzień Dziecka,  

Festyn Rodzinny), wspólne zabawy przy różnych okazjach, wiele zawodów i 

imprez sportowych. 

      Do promocji szkoły i tworzenia jej pozytywnego wizerunku w 

środowisku przyczyniać się winny kontakty z mediami („Gazeta Lubuska”, 

„Gazeta Regionalna”, strona internetowa zespołu szkół, profil szkoły założony 

na Facebooku). Zamierzamy również poszerzyć zakres i częstotliwość 

wydawanej przez uczniów gazetki „Pinezka”. 

     Przedstawiona wyżej koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest z 

konieczności zwięzła i dotyka tylko niektórych ważnych spraw. Szczegółowe 

działania na każdy kolejny rok szkolny znajdą się w opracowywanych 

corocznie planach i programach. Należy tylko dążyć do tego, aby w Łęknicy 

funkcjonowała nowoczesna placówka edukacyjna, w której podejmuje się 

wiele działań, aby jej absolwenci byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i 

życia w społeczeństwie. 

Pragnąc zrealizować przedstawione w koncepcji cele, jesteśmy 

świadomi, że nie dokonamy tego sami. Naszymi działaniami i pomysłami 

musimy zaszczepić uczniów i rodziców i wspólnie prowadzić szkołę do 

sukcesu. Bardzo dużo zależy od kadry nauczycielskiej. 

Nauczyciele powinni być świadomi tego, jak bardzo wizerunek szkoły zależy 

od nich samych. To właśnie oni powinni nieustannie rozwijać się 

indywidualnie oraz uczestniczyć w różnych formach rozwoju zespołowego; 

uczestniczyć w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego; 



uprawiać refleksję i samoocenę; nieustannie poddawać swoją wiedzę 

renowacji dzięki różnym lekturom oraz przygotowywać się do wprowadzenia 

zmian; wykazywać gotowość zdobywania nowych umiejętności po to, aby 

sprostać pojawiającym się wyzwaniom, a także powinni być kreatorami 

własnej drogi rozwoju. 

Nasza wizja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki 

przyjaznej dziecku, aktywnej w działaniu, otwartej na inicjatywy nauczycieli, 

uczniów i rodziców. 
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