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„Szkoła nie jest przystankiem.  

Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia”. 

Celestyn Freinet 

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. majora  Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Łodzi 

al. Harcerzy Zatorowców 6,  

91-144 Łódź, 

 tel. 42 655 79 05,  e-mail spnr3@lodz.home.pl 

sp3lodz.webd.pl 

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 powstała w roku dwutysięcznym w wyniku połączenia dwóch placówek SP 

nr 50 i SP nr 183. W roku 2003 otrzymała imię majora Henryka Dobrzańskiego „ Hubala”. Od 

września 2017 r staje się ośmioletnią szkołą podstawową. 

Budynek szkoły jest położony na terenie osiedla „ Teofilów” z dala od ruchliwych ulic, wśród 

zieleni, co czyni otoczenie bezpiecznym i przyjaznym. Do dyspozycji uczniów mamy salę 

komputerową, dużą salę gimnastyczną i dwie mniejsze , przystosowane do prowadzenia zajęć 

sportowo-tanecznych. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy i stołówki z obiadami 

przygotowywanymi na miejscu. Możemy pochwalić się wielofunkcyjnym boiskiem sportowym 

przyjaznym dzieciom placem zabaw. 

W trosce o wyższy poziom nauczania i wychowania bierzemy udział w wielu projektach i 

programach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYMN SZKOŁY 

 

W szkole każdy dzień przygodą lub wyzwaniem. 

Choć nie zawsze odkrywamy , zwyciężamy, 

Zdobywamy pewność siebie, kształtujemy swój charakter 

Nie boimy się przyszłości, siebie znamy. 

 

Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy. 

Wiedza  czyni świat przyjaznym i otwartym. 

Chociaż wiele dróg przed nami, odkryjemy w sobie siły, 

By właściwą wybrać, nadać życiu wartość . 

 

Uśmiechnięci i otwarci na człowieka, 

Przywiązani do tradycji i swej ziemi, 

Szanujący każde z istnień i znający wartość życia, 

Wierni sobie, dobrze w życiu wybierzemy 

 

MOCNE STRONY – FUNDAMENT PRZEWIDYWANYCH ZMIAN 

 

1. Funkcjonowanie szkoły zgodne z jej statutem i prawem oświatowym: 

aktualizowanie prawa szkolnego, monitorowanie spójności dokumentów i realizacji ich zapisów, 

udostępnianie dokumentów, sprawowanie nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem realizacji 

wniosków z ewaluacji zewnętrznej, wewnętrznej realizacji planu pracy szkoły i wniosków z diagnoz, 

angażowanie rady pedagogicznej do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, monitorowanie systemu 

kontroli zarządczej, współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

2. Kształtowanie potencjału kadrowego:  

tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli oraz podnoszenia i 

uzyskiwania przez nich dodatkowych kwalifikacji, zgodnie  

z potrzebami szkoły, wspieranie inicjatyw, innowacyjności, kreatywności. 

3. Dobre warunki lokalowe i wyposażenie szkoły. 

4. Wypracowany model doskonalenia procesu edukacyjnego zakładający współdziałanie rady 

pedagogicznej przy diagnozowaniu, planowaniu, monitorowaniu, ewaluowaniu skuteczności działań, 

mających na celu podnoszenie jakości kształcenia i wychowania - skutkujący dobrymi wyniki 

nauczania, dostosowaną do potrzeb, możliwości, oczekiwań ofertą zajęć dodatkowych, właściwą 

realizacją podstawy programowej w oparciu o weryfikowany zestaw programów nauczania, służących 



realizacji zadań szkoły, podejmowaniu przez nauczycieli inicjatyw podporządkowanych doskonaleniu 

wiedzy i umiejętności uczniów, wprowadzaniu motywującego, wspierającego uczenie się systemu 

oceniania z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. 

5. Dbałość o tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska zapewniającego uczniom 

wszechstronny rozwój przez: diagnozowanie zachowań uczniów, ich problemów, klimatu szkoły, 

coroczne ewaluowanie Programu wychowawczego i Programu profilaktyki (zastąpi je od nowego roku 

szkolnego Program wychowawczo-profilaktyczny) – monitorowanie skuteczności zaplanowanych 

działań i ich modyfikowanie w wypadku stwierdzenia takiej potrzeby 

6. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej przez realizację programu Szkoła 

promująca zdrowie, współpracę z organizacjami turystycznymi PTTK, TPŁ, PTSM, a także 

popularyzowanie różnych dyscyplin sportowych w ramach zajęć dodatkowych. 

7. Kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów poprzez w selektywnych zbiórkach surowców 

wtórnych. Przygotowanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad zrównoważonego rozwoju 

jako priorytetowej dziedziny nowoczesnej edukacji. 

8. Dbałość o zapewnienie uczniom i pracownikom bezpiecznych 

 i higienicznych warunków nauki i pracy. 

9. Efektywna i satysfakcjonująca współpraca z przedstawicielami rodziców, realny wpływ Rady 

Rodziców na pracę szkoły, realizacja i wspieranie ciekawych inicjatyw, poszerzających ofertę 

edukacyjną szkoły. 

10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: przedszkolami, innymi szkołami, absolwentami, 

organizacjami i instytucjami. 

11. Sprawny  system komunikowania się z rodzicami – dziennik elektroniczny - dający im 

bieżący wgląd w realizację programu nauczania, informujący o osiągnięciach uczniów, frekwencji, 

sytuacji wychowawczej, sprzyjający prowadzeniu dialogu z nauczycielami, przekazywanie informacji o 

życiu szkoły za pośrednictwem aktualizowanej na bieżąco strony internetowej, pozyskiwanie opinii o 

podejmowanych w szkole działaniach |i potrzebach środowiska z wykorzystaniem ankiet online oraz w 

toku debat. 

12. Umiejętność pozyskiwania  pozabudżetowych środków unijnych do wzbogacenia oferty 

szkoły. 

 

SŁABE STRONY – PRIORYTETY PRZEWIDYWANYCH ZMIAN 

UWZGLĘDNIAJĄCE RÓWNIEŻ ZMIANY WYNIKAJĄCE Z REFORMY EDUKACJI. 

 

1. Budowanie dobrej atmosfery współpracy – przekonania o indywidualnej ważności i zespołowej 

współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły każdego pracownika, doskonalenie umiejętności 



współpracy w zespołach. Zadanie to jest szczególnie istotne w obliczu reformy, która wymagać będzie 

zatrudnienie nowych nauczycieli, ich integracja z pozostałymi członkami rady pedagogicznej, 

zapoznanie z zasadami funkcjonowania i pracy szkoły, wdrożenie do współpracy staje się niezbędne. 

2. Ożywienie działalności Samorządu Uczniowskiego, wzmocnienie aktywności uczniów w pracach 

na rzecz szkoły i poszczególnych oddziałów, rozbudzania potrzeby i umożliwianie zgłaszania oraz 

realizacji inicjatyw, dokumentowania życia szkolnego, promocji własnych sukcesów i osiągnięć 

uczniowskich, wartości edukacji oraz szkoły w środowisku.  

3. Kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania agresji, przemocy lub wykluczeniu - 

włączenie całej społeczności w działania na rzecz respektowania norm społecznych z wykorzystaniem 

sprawdzonych działań i rozwiązań nowatorskich sprzyjających integracji społeczności szkolnej, 

kształcących postawy otwartości na drugiego człowieka, szacunku, tolerancji, empatii, umiejętności 

dyskusji i rozwiązywania konfliktów. 

4. Budowanie partnerstwa z rodzicami - wzrost zaangażowania ogółu rodziców w życie szkoły, nowe 

formy współpracy służące integracji rodziców ze szkołą, budowaniu poczucia współodpowiedzialności 

za proces edukacji i wychowania dzieci, podporządkowany powszechnie uznanym wartościom, 

wzorcom i normom moralnym. 

5. Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, przygotowanie ich do pracy z uczniami 

nowych starszych klas - VII-VIII we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

umożliwienie nauczycielom zdobycia umiejętności dostrzegania i zaspokajania potrzeb rozwojowych 

uczniów starszych, rozwiązywania ich problemów, zapobiegania zagrożeniom, wspierania w nauce, 

przygotowywania do dokonywania wyboru drogi dalszej edukacji.  

6. Wspieranie rady pedagogicznej w poznaniu i właściwej realizacji nowej podstawy 

programowej. 

7. Rozbudowa bazy dydaktycznej szkoły umożliwiająca realizację zadań edukacyjnych szkoły 

ośmioklasowej, rozbudowa potencjału kadrowego – konieczna w związku z brakiem pracowni 

chemicznej, fizycznej i geograficznej. 

 

 

WIZJA SZKOŁY 

Nasza szkoła zapewnia uczniom radosny, wszechstronny i harmonijny rozwój w bezpiecznym 

 i przyjaznym środowisku. Szkoła - wspólnota nauczycieli, uczniów, rodziców 

 i pracowników - tworzy atmosferę życzliwości, wzajemnego zrozumienia 

 i akceptacji, wspierającą proces dydaktyczny i wychowawczy. Największym dobrem jest dobro 



każdego ucznia, przygotujemy go do odniesienia sukcesów 

 i radzenia sobie z trudnościami, podejmowania świadomych, satysfakcjonujących wyborów. 

Swoje działania opieramy na takich wartościach jak: odpowiedzialność, szacunek, patriotyzm 

 i poszanowanie tradycji, wiedza, kreatywność, otwartość, zdrowie. 

 

MISJA SZKOŁY 

Jesteśmy szkołą, która: 

 rozwija różnorodne talenty i zainteresowania ucznia, wspiera jego indywidualny rozwój, wyrównuje 

szanse edukacyjne, daje absolwentowi rzetelną wiedzę o świecie i sobie samym i umiejętności 

niezbędne do podjęcia dalszej nauki, 

 wspomaga rodzinę w procesie wychowania i wychowuje, przekazuje pożądane wzorce osobowe, 

uczy patriotyzmu i poszanowania tradycji, dbałości o własne zdrowie i środowisko, otwartości na 

świat i życzliwości wobec innych, aktywności społecznej, 

 gwarantuje nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami 

na zasadzie partnerstwa, 

 jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli, realizuje programy adaptacyjne, integruje 

społeczność uczniowską, propaguje postawę dialogu, konsekwentnie przestrzega wdrażania 

jednolitych zasad wychowawczych ustalonych we współpracy z rodzicami, przeciwdziała agresji  

i przemocy, uczy tolerancji, 

 jest sprawnie zarządzana, współpracuje ze środowiskiem lokalnym, promuje wartość edukacji i 

osiągnięcia uczniów. 

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się: 

 jasno określamy wymagania edukacyjne 

 posiadamy motywujący system oceniania 

 rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy 

 zapewniamy różnorodność form i środków 

 stosujemy aktywizujące metody pracy 

 Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów: 

 rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów 

 umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień 

 indywidualizujemy proces kształcenia. 

Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną: 

 oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych 

 każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych 



 uczymy korzystania z różnych źródeł informacji 

Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych: 

 mobilizujemy do ciągłego rozwoju 

 zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji 

 zdobywamy laury w konkursach, turniejach 

Zapewniamy opiekę i pomoc: 

 rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów 

 organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy 

Zapewniamy równość szans: 

 wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia 

 uczymy tolerancji i empatii  

 wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom 

 kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie 

 promujemy zdrowy styl życia 

 przeciwdziałamy agresji 

 jesteśmy otwarci i życzliwi 

Kształtujemy potencjał kadrowy: 

 nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje 

 gwarantujemy wysoki poziom kształcenia 

Wprowadzamy w świat wartości: promujemy i egzekwujemy: 

 szacunek dla ludzi, 

 samokrytycyzm, samodzielność, aktywność 

 sprawiedliwość i tolerancję 

 otwartość na drugiego człowieka 

 szacunek dla tradycji narodowej, dóbr kultury i przyrody 

 umiejętność dialogu 

 odpowiedzialność za własne czyny 

 poczucie obowiązku. 

Uczymy demokracji: 

 uczniowie respektują prawa szkolne 

 nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły 

Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania: 

 jesteśmy dobrze zorganizowani 

 przepływ informacji w szkole jest efektywny 

 zapewniamy łatwość dostępu do informacji 



Podnosimy poziom warunków działalności szkoły: 

 modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie 

 wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych 

Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko: 

 spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny 

 posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt 

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły: 

 analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców 

 ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy 

Promujemy szkołę: 

 prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku 

 rozwijamy naszą ofertę edukacyjną 

 pozyskujemy sojuszników naszych działań 

 działamy na rzecz środowiska lokalnego 

 

 

 

CELE GŁÓWNE 

1.Wdrożenie zmian wynikających z reformy oświaty w sposób niezakłócający poczucia dbałości o 

właściwą realizację procesu nauczania i wychowania, spokoju, którego doświadczać będzie cała 

społeczność szkolna – świadoma stawianych celów, wyznaczanych zadań, otrzymująca 

wszechstronne wsparcie. 

 

2. Podejmowanie kompleksowych działań służących wszechstronnemu oraz harmonijnemu 

rozwojowi uczniów w szkole przyjaznej i bezpiecznej, w której wszyscy przestrzegają 

wypracowanych zasad i norm moralnych, a efektywna współpraca z rodzicami tworzy klimat 

sprzyjający kształtowaniu pożądanych postaw uczniów, rozbudzaniu ich różnorodnych 

zainteresowań, rozwijaniu pasji.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY -  CELE STRATEGICZNE 

 

1. Podnoszenie jakości i efektów kształcenia - umożliwianie każdemu uczniowi odnoszenia sukcesów 

na miarę jego potrzeb i możliwości poprzez świadome kształtowanie procesu edukacyjnego.  

2. Intensyfikacja i doskonalenie działań wychowawczych i opiekuńczych – tworzenie szkoły 

przyjaznej, bezpiecznej, bez przemocy, w której respektowane są normy moralne i kształtowane 

pożądane postawy.  

3. Aktywizowanie społeczności uczniowskiej, rozwój demokracji - intensyfikacja działalności 

samorządowej, wolontariat, promocja osiągnięć uczniów, udział w dokumentowaniu życia szkoły, 

kształcenie umiejętności społecznych, prezentacji prac, wystąpień publicznych. 

4. Podnoszenie kompetencji zawodowych rady pedagogicznej w zakresie wiedzy i umiejętności 

umożliwiających nauczycielom właściwą realizację założeń nowej podstawy programowej oraz pracę 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą z uczniami w przedziale wiekowym 7- 15 lat;  

5. Budowanie partnerstwa z rodzicami, efektywne wspieranie ich w procesie wychowania, 

angażowanie w działania edukacyjne i wychowawcze szkoły, integrowanie przez wspólne świętowanie, 

udział w prezentowaniu umiejętności i talentów dzieci oraz promowanie wartości edukacji. 

6. Promocja szkoły i doskonalenie form jej współpracy ze środowiskiem. 

7. Efektywne zarządzanie szkołą, rozbudowa bazy dydaktycznej szkoły umożliwiająca realizację 

zadań edukacyjnych szkoły ośmioklasowej i właściwą realizację podstawy programowej, współpraca z 

władzami oświatowymi, działalność menadżerska, pozyskiwanie środków pozabudżetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA SZKOŁY 

Podnoszenie jakości i efektów kształcenia 

1. Doskonalenie form i metod pracy z uczniami w celu umożliwienia osiągnięcia sukcesu każdemu 

dziecku. 

Sposób realizacji 

 Stosowanie urozmaiconych, efektywnych, aktywizujących i atrakcyjnych form i metod pracy, z 

elementami pedagogiki zabawy oraz metody eksperymentu. 

 Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów 

i zajęciach dodatkowych. 

 Wykorzystywanie zasobów biblioteki szkolnej i multimedialnej, współpraca z nauczycielem 

bibliotekarzem i bibliotekami publicznymi, udział w programach rządowych propagujących 

czytelnictwo, realizacja nauczycielskich planów popularyzacji czytelnictwa. 

 Realizacja innowacji pedagogicznych, kontynuacja innowacji rozpoczętych na I etapie edukacyjnym 

w klasach IV-VI i VII-VIII. 

 Upowszechnienie metody projektów - prezentacje prac projektowych uczniów klas VIII, tworzenie 

warunków do doskonalenia umiejętności prezentacji ustnej własnych osiągnięć, zainteresowań, 

poglądów. 

 Organizowanie wyjść i wycieczek na wystawy, do muzeów, teatrów, kin, uczestniczenie  

w koncertach i wydarzeniach kulturalnych wspierających realizację treści programowych. 

 Upowszechnianie lekcji w terenie. 

 Stosowanie w szkole oceniania kształtującego, przygotowującego uczniów do uczenia się przez całe 

życie. 

 Doskonalenie systemu motywowania uczniów do nauki i samorozwoju. 

 Współpraca przy wyborze programów nauczania i podręczników szkolnych. 

2. Wykorzystywanie wyników sprawdzianów diagnostycznych  

i klasyfikacji w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. 

Sposób realizacji 

 Wnikliwa analiza osiągnięć uczniów na podstawie sprawdzianów diagnostycznych i innych prac 

kontrolnych oraz wyników klasyfikacji. 



 Formułowanie wniosków do dalszej pracy przez zespoły nauczycielskie: przedmiotowe  

i oddziałowe, wprowadzanie działań naprawczych, monitorowanie efektów, wprowadzanie modyfikacji 

działań. 

 Dbałość o ciągłość wdrożonego procesu. 

3. Wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

Sposób realizacji 

 Udoskonalanie  indywidualizacji procesu edukacyjnego. 

 Doskonalenie metod wspierania rozwoju ucznia zdolnego w pracy bieżącej nauczyciela. 

 Modyfikacja działań zespołu wspierania uzdolnień i zainteresowań. 

 Kontynuacja diagnozowania potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców w celu konstruowania bogatej  

i różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

 Rozwijanie zainteresowań językowych, udział w międzynarodowych programach eTwinning, Aiesec. 

 Rozwijanie umiejętności uczniów w Szkolnym Klubie Szachowym oraz w trakcie nauki gry w tenisa 

ziemnego. 

 Zapewnienie uczniom możliwości udziału w różnorodnych konkursach. 

 Udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego zgodnie z perspektywicznym planem 

rozwoju szkoły, m.in. w celu doskonalenia umiejętności wspierania uzdolnień i zainteresowań oraz 

właściwej komunikacji: uczeń -  nauczyciel - rodzic. 

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów.   

Sposób realizacji 

 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, 

psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce i problemami w zachowaniu. 

 Modyfikacja zasad udzielania różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie 

 z przepisami. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA I WYCHOWAWCZA 

 

Intensyfikacja i doskonalenie działań wychowawczych i opiekuńczych  

1. Dbałość o poprawę stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

Sposób realizacji 

  Dostosowanie do zapisów Prawa oświatowego i potrzeb środowiska szkolnego wynikających z 

przeprowadzonej diagnozy Programu wychowawczo – profilaktycznego, stanowiącego podstawę pracy 

wychowawczej wychowawców oddziałów klasowych. 

http://www.sp3lodz.webd.pl/index.php/aktualnosci-nowe/572-aiesec-2015


 Stałe diagnozowanie problemów i trudności, podejmowanie działań, monitorowanie ich skuteczności 

w ramach ścisłej współpracy wszystkich podmiotów ze sobą, rodziną ucznia, specjalistami spoza 

szkoły. 

 Wczesne reagowanie. Systematyczne spotkania zespołu wychowawczego oraz spotkania 

oddziałowych  zespołów nauczycielskich w celu rozwiązywania problemów wychowawczych. 

 Realizacja różnorodnych programów integracyjnych w zespołach klasowych metodami 

aktywizującymi, także przy współudziale specjalistów z poradni lub innych instytucji wspierających 

szkołę. 

 Udział szkoły w projekcie cyfrowobezpieczni – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. 

 Turniej międzyszkolny dla uczniów klas pierwszych pod patronatem Marszałka Województwa 

Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi „Jestem bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy” 

 Edukacja społeczno – prawna uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 Doskonalenie poprzez warsztaty i szkolenia kompetencji wszystkich nauczycieli w zakresie 

komunikacji oraz budowania właściwych relacji interpersonalnych z rodzicami i opiekunami dzieci. 

 Angażowanie rodziców w rozwiązywanie istotnych spraw i problemów szkoły  

w zakresie wychowania. 

 Podjęcie działań zapewniających poprawę efektywności opieki nad dzieckiem uczęszczającym  

do świetlicy szkolnej, dostosowanie godzin jej pracy do potrzeb rodziców. 

 Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów na terenie szkoły – bezpieczne przerwy, 

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: koła, świetlice, propagowanie działalności w harcerstwie, wolontariat, 

organizowanie półkolonii letnich i zimowych, udział w miejskim programie Trener osiedlowy. 

 Prowadzenie doradztwa dla rodziców mających problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi, 

organizowanie szkoleń i prelekcji dla rodziców mających problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi, 

utworzenie i działalność grup wsparcia dla uczniów i rodziców. 

 Prowadzenie zajęć i przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową. 

 Dbałość o właściwe, nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych. 

 Dbałość o utrzymanie sprawności technicznej urządzeń sportowych i innych wykorzystywanych w 

pracy z uczniami. 

 Zapewnianie wszystkim uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i 

pracy. 

2.Przeciwdziałanie agresji, przemocy lub wykluczeniu. 

Sposób realizacji 



 Doskonalenie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, realizacja opracowanego programu, 

zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów i środowiska, indywidualizacja działań 

wychowawczych w tym zakresie, monitorowanie ich skuteczności, modyfikacje. 

 Realizacja profilaktycznych programów wychowawczych własnych, innych, lokalnych, 

ogólnopolskich, szkolenie nauczycieli w tym zakresie, współpraca z organizacjami, instytucjami i 

stowarzyszeniami działającymi wspierającymi działalność statutową szkoły. 

 Realizacja programu rządowego wspomagającego szkoły w realizacji zadań w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki – „Bezpieczna i przyjazna szkoła + ”, tworzenie 

klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi ucznia. 

 Profilaktyka cyberprzemocy - warsztaty dla uczniów, nauczycieli, rodziców.  

 Promowanie i rozwijanie umiejętności i cech prospołecznych. 

 Wdrażanie i przestrzeganie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją. 

 

 

3. Wdrażanie do przestrzegania zasad prawa szkolnego, respektowanie powszechnie 

obowiązujących zasad moralnych.  

Sposób realizacji 

 Stanowcze i konsekwentne egzekwowanie przestrzegania norm i zasad stworzonych przy 

współudziale społeczności uczniowskiej, akceptowanych przez rodziców- kontynuacja.  

 Ciągła praca nad podnoszeniem poziomu kultury osobistej uczniów i dyscypliny współżycia w 

szkole z uwzględnieniem promowania podstawowych zasad kultury w relacjach uczeń - osoba dorosła, 

uczeń – uczeń. 

 Doskonalenie działań kształcących postawy otwartości na drugiego człowieka, szacunku, tolerancji, 

empatii, umiejętności dyskusji i rozwiązywania konfliktów. 

4. Kształtowanie pożądanych postaw 

Sposób realizacji 

 Kształtowanie postaw patriotycznych, wychowanie w poszanowaniu tradycji, przez organizację 

i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, przygotowywanie 

uroczystości szkolnych, wystaw, spotkań, udział w miejskich obchodach uroczystości państwowych, 

realizowanie corocznego Święta Szkoły - organizowanie konkursów związanych z patronem. 

 Przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka społeczeństwa przez propagowanie 

działalności samorządowej, inspirowanie i wspieranie działalności samorządu uczniowskiego, 

podejmowanie nowych formach działań aktywizujących uczniów, poszerzających ich wpływ na życie 

szkoły, kształtowanie jej klimatu i wizerunku, współdziałanie z instytucjami i organizacjami 



propagującymi działalność społeczną i charytatywną, kształcącą postawy otwartości, empatii i 

życzliwości oraz tolerancji. 

 Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w 

kulturze i sztuce narodowej i światowej poprzez umożliwienie uczniom kontaktu z różnymi formami 

kultury w szkole oraz organizację zajęć edukacyjnych poza szkołą w muzeach, teatrze, filharmonii.  

Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych, przez realizowanie 

programów: „Szkoła promująca zdrowie”, Kontynuacja programów: „Owoce w szkole”, „Szklanka 

mleka”, organizowanie zajęć, turniejów klas, zawodów i konkursów sportowych, prowadzenie 

tradycyjnych, sprawdzonych form promowania krajoznawstwa  i turystyki.  

5. Aktywizowanie społeczności uczniowskiej 

Sposób realizacji 

 Rozwijanie demokracji i samorządności w szkole przez wspomaganie działań samorządowych na 

wszystkich poziomach m.in. cykliczne spotkania przedstawicieli samorządu uczniowskiego z 

dyrektorem - uwzględnianie inicjatyw uczniów w planie pracy samorządu i szkoły. 

 Realizowanie corocznych, tradycyjnych działań, które mają różnorodne walory wychowawcze - 

integrujące, tworzące poczucie wspólnoty, wychowujące do współpracy przez współpracę. 

 Udział uczniów w debatach szkolnych. 

6. Propagowanie wolontariatu 

Sposób realizacji 

Powołanie szkolnego klubu wolontariatu, wyłonienie koordynatora odpowiedzialnego  m.in. za 

wyznaczanie kierunków prac koła, organizację spotkań wolontariuszy, określanie terminów realizacji 

zadań na rzecz wolontariatu.  

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM, 

ORGANIZOWANIE I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

 

Współpraca z rodzicami uczniów 

1. Rozwijanie partnerstwa z rodzicami. 

Sposób realizacji 

 Podejmowanie działań umożliwiających rodzicom aktywne uczestniczenie w życiu szkoły 

pozwalających im identyfikować się ze szkołą swoich dzieci. 

 Organizowanie spotkań integracyjnych dla uczniów , rodziców i nauczycieli, służących integracji 

wewnątrzszkolnej i wewnątrzklasowej.  Pikniku środowiskowego, Dnia Matki / Rodziny na sportowo, 



cyklicznych imprez pozalekcyjnych klasowych, określonych w rocznym planie pracy szkoły, z udziałem 

rodziców I i II etapu edukacyjnego. 

 Pozyskiwanie rodziców do bieżącego kształtowania szkolnej rzeczywistości, prowadzenia ciekawych 

form zajęć dla dzieci i młodzieży np. z zakresu udzielanie pierwszej pomocy, czy zdrowego odżywiania, 

wykorzystywanie ich inicjatyw przy realizacji zadań Tygodnia Przedsiębiorczości, Międzyszkolnego 

Konkursu Karate i innych. 

 Doskonalenie współpracy wychowawców z rodzicami, dbałość o regularne informowanie rodziców  

o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, wspólne rozwiązywanie problemów, udzielanie wszelkich 

dostępnych form pomocy potrzebującym wsparcia, ułatwianie nawiązywania współpracy z poradniami 

pedagogiczno-psychologicznymi  i specjalistycznymi, organizowanie warsztatów i szkoleń.   

 Doskonalenie szkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego, zorganizowanie  

i   działalność  „Klubu Doradztwa Zawodowego”. 

 Umożliwienie rodzicom systematycznego wyrażania opinii o pracy szkoły, informowania 

o potrzebach i zainteresowaniach dzieci przez udział w badania ankietowych online, wywiady 

prowadzone przez wychowawców, udział w cyklicznych debatach, czy stałą możliwość kontaktu 

mailowego za pośrednictwem e-dziennika.  

 

Promocja szkoły i doskonalenie form jej współpracy ze środowiskiem 

 

2. Promowanie i upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej szkoły oraz o podejmowanych 

na jej terenie działaniach i osiągnięciach 

Sposób realizacji 

 Systematyczne zamieszczanie informacji o ofercie szkoły, upowszechnianie osiągnięć uczniów  

i nauczycieli poprzez publikacje na stronie internatowej szkoły. 

 Prowadzenie gazetek szkolnych dla I i II etapu edukacyjnego publikacja ich na stronie internetowej. 

3. Kreowanie w środowisku lokalnym pozytywnych emocji wobec placówki. 

Sposób realizacji 

 Organizowanie konkursów międzyszkolnych. 

  Efektywna współpraca z przedszkolami, przystąpienie do Sieci szkół współpracujących 

z przedszkolami  koordynowanej przez ŁCDiKN. 

 Organizowanie imprez sportowych we współpracy z klubami sportowymi i rodzicami, starania  

o objęcie wybranych patronatem Prezydenta Miasta Łodzi i Marszałka Województwa Łódzkiego 

 Współpraca z DPS i Parafią NMB . 

 Promocja edukacji i cykliczne spotkania z absolwentami szkoły, prezentowanie ich sukcesów. 



 Angażowanie rodziców, absolwentów uczniów i nauczycieli do wspólnych występów Jasełka 

szkolne, Piknik środowiskowy, Debaty szkolne. 

 Współpraca z mediami lokalnymi. 

 Współpraca z organem prowadzącym i organem nadzorującym w celu właściwej organizacji pracy 

pod względem organizacyjnym, finansowym, dydaktycznym i wychowawczym. 

4. Rozszerzenie współpracy z instytucjami:  

 współpraca z Planetarium, EC-1w Łodzi,  

 współpraca z polskim Komitetem ds. UNESCO w zakresie edukacji - np. udział  

w Międzynarodowym Dniu Alfabetyzacji, korzystanie z zasobu edukacyjnego - ciekawych lekcji, 

realizacja programów z dziedziny Praw człowieka, programu –„Edukacja dla Wszystkich” 

 współpraca z Radą Osiedla -Teofilów Wielkopolska 

 współpraca z Radą Rodziców  

 współpraca z PCK, Caritas, Fundacja Dziewczynka z zapałkami,  

 

 

 

Podnoszenie kompetencji zawodowych rady pedagogicznej; 

budowanie atmosfery współpracy. 

 

1. Wzmacnianie działań na rzecz budowania dobrej atmosfery współpracy  

Sposób realizacji 

 Jasne określenie kompetencje i zakresu odpowiedzialności każdego pracownika. 

 Powierzanie zadań dodatkowych z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji i zasady 

równomiernego obciążania obowiązkami. 

 Uwzględnianie opinii nauczycieli przy konstruowaniu składu osobowego zespołów zadaniowych. 

 Budowanie poczucia wartości, odpowiedzialności każdego nauczyciela za pracę całego zespołu, 

okazywanie wsparcia nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie lub szkole. 

 Organizowanie szkoleń na terenie szkoły zgodnie z potrzebami kadry nauczycielskiej. 

2. Właściwe przeprowadzenie nauczycieli przez reformę. 

Sposób realizacji 

 Wspomaganie podczas wprowadzanie nowej podstawy programowej. 

 Aktywizowanie nauczycieli do wymiany doświadczeń w ramach Spaceru edukacyjnego. 



 Kontynuowanie współpracy ze szkołami partnerskimi w celu wymiany doświadczeń między 

nauczycielami. 

 

3. Tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego oraz podnoszenie i uzyskiwanie 

przez nich dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami reformowanej szkoły. 

Sposób realizacji 

Inspirowanie i wspieranie nauczycieli z dłuższym stażem pedagogicznym, zachęcanie do uczestnictwa 

w różnych formach doskonalenia zawodowego w celu uniknięcia tzw. syndromu wypalenia 

zawodowego. 

Wykorzystywanie środków unijnych na potrzeby szkoły i realizowanie przez nauczycieli zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

Efektywne zarządzanie szkołą, działalność menadżerska 

 

1. Właściwe przeprowadzenie reformy oświatowej. 

Sposób realizacji 

 Wyposażenie szkoły w pracownie niezbędne do realizacji nowych przedmiotów - fizyki, chemii, 

geografii  i realizacji ich podstawy programowej. 

 Doposażenie pracowni przedmiotowych w tablice interaktywne, rzutniki multimedialne. 

 Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o lektury i inną literaturę dla dzieci  

i młodzieży, udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa - pozyskanie środków 

finansowych na doposażenie biblioteki. 

 Dostosowanie pracy szkoły do potrzeb szkoły ośmioletniej ze szczególnym uwzględnieniem 

właściwego dostosowania organizacyjnego nauki uczniów I etapu. 

 

2. Organizacja pracy szkoły. 

 Dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców po dokonanej 

diagnozie potrzeb 

 Organizacja zajęć pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 Organizacja zajęć w ramach realizacji projektu unijnego „Odkrywamy nowe horyzonty”, koła 

szachowego, zajęć tenisa ziemnego 

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Trener osiedlowy”, organizowanie 

półkolonii letnich i zimowych 



 Dostosowanie do potrzeb rodziców pracy świetlicy szkolnej oraz długości przerw obiadowych do 

potrzeb uczniów klas I i II etapu edukacyjnego 

 Nawiązanie współpracy z pracodawcami, popularyzacja szkolnictwa zawodowego, organizacja zajęć 

preorientacji zawodowej - dostosowanie działań do potrzeb zreformowanej szkoły 

 Kontynuowanie współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Medyczną, Wyższą Szkołą 

Informatyki, Politechniką Łódzką, WSHE – umożliwiając studentom odbywanie praktyk prowadzenie 

zajęć. 

3. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na bieżące potrzeby szkoły i doposażenie 

bazy dydaktycznej 

 Wnioski własne - pozyskanie i wykorzystanie funduszy unijnych 

 Wynajmowanie pomieszczeń szkolnych w celu zwiększenia dochodów środków własnych szkoły  

 Pozyskiwanie środków finansowych, darowizn od indywidualnych sponsorów 

 Stworzenie pracowni specjalistycznej do nauki dwóch języków obcych, modernizacja pracowni 

komputerowej, a przede wszystkim modernizacja i remont szatni szkolonej wyposażenie jej w szafki dla 

każdego ucznia- pozyskanie środków w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 Remont sali gimnastycznej, termomodernizacja szkoły. 

 

EWALUACJA 

 Systematyczna analiza wymienionych obszarów działalności szkoły. 

 Konsultowanie wyników analizy z radą pedagogiczną, pracownikami administracji i obsługi, 

samorządem uczniowskim i Radą Rodziców. 

 Wspólne ustalanie kierunków zmian w pracy szkoły. 

 Wspólne podejmowanie działań utrwalających mocne strony, a eliminujących słabe strony 

działalności szkoły.  

 

 


