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Profil kandydata na stanowisko dyrektora. 

 

 mgr Monika Ficek 

ul. Boczna 9, 83-031 Łęgowo  

tel: 531-270-686  

mail: ficekmonika86@gmail.com 

 

 

Wykształcenie: 

✓ Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia licencjackie, kierunek 

chemia 

✓ Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – uzupełniające studia magisterskie, kierunek 

Zarządzanie 

✓ Absolwent Politechniki Gdańskiej – studia podyplomowe kierunek Menadżer Sprzedaży  

Kursy i kwalifikacje: 

✓ Ukończona „Akademia Trenera” w szkole Skills Garden w tym m.in.: 

• Trening interpersonalny (40h) 

• Sztuka skutecznej komunikacji (16h) 

• Trening asertywności (16h) 

• Warsztaty umiejętności trenerskich oraz tworzenia i analizy szkoleń (64h) 

• Warsztaty dla Trenerów Odysei Umysłu – trening kreatywności (20h) 

✓ Warsztaty „Praca metoda projektów w edukacji morskiej” 

✓ Kurs „Techniki zapamiętywania w dobie XXI wieku” 

✓ Szkolenie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem dla każdego 

nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów” 

mailto:ficekmonika86@gmail.com


✓ Szkolenie „Jeszcze tylko 5 minut i wyłączam” 

✓ Szkolenie z pierwszej pomocy „ Zakres BLS + AED” 

✓ Szkolenie „ Zanim przestaniesz mówić- warsztaty emisji głosu” 

✓ Szkolenie „Ochrona Danych Osobowych – praktyczne aspekty stosowania RODO” 

✓ Szkolenie „ Bezpieczeństwo PPOŻ w szkole” 

✓ Certyfikat „PROJEKTanta edukacji 2018” 

✓ Szkolenie doskonalące z zakresu zajęć matematyczno -przyrodniczych z wykorzystaniem 

technik pamięciowych 

✓ Symposium „ Bezpieczna pracownia chemiczna” 

✓ Seminarium „ Postępowanie w razie wypadków przy pracy i w sytuacji zagrożeń, zasady 

ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku” 

✓ Seminarium „Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych” 

✓ Seminarium „Motywowanie uczniów do nauki. Aby uczniom chciało się chcieć, Techniki 

Motywacyjne” 

✓ Seminarium „Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej" 

✓ Seminarium „Innowacje i eksperymenty w pracy kreatywnego nauczyciela. Praktyczne 

wskazówki." 

Staż pracy: 

03.11.2008- 25.04.2009- Konsultant Telesprzedaży, Eniro Polska Sp. z.o.o. 

14.04.2009- 30.09.2011- Konsultant ds. Sprzedaży w tym : 

01.09.2010- 30.04.2011: P.O. Kierownika Salonu Sprzedaży  

01.10.2011- 31.01.2013 – Zarządzanie agencją sprzedaży usług telekomunikacyjnych – Partner 

Orange (własna działalność gospodarcza) 

01.09.2012 - 28.06.2013; 01.09.2013r – 06.2014r : Nauczyciel Chemii Zespół Szkół w Suchym 

Dębie 

01.09.2013 – 31.08.2014 – Nauczyciel Chemii, Zespół Szkół w Cedrach Wielkich 



01.2014- 06.2014r. – Nauczyciel animator w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej 

„Pomorskie- dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie 

poprzez edukację morską.” Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

13.11.2014- 03.08.2017 – Przedstawiciel Farmaceutyczny, Biofarm Sp. z. o.o. 

08.11.2014-31.12.2015 – Nauczyciel zajęć wspomagających w obszarze kultura, sztuka, sport, 

rekreacje oraz profilaktyka uzależnień w Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” 

01.09.2016 – 31.08.2019 – Nauczyciel Chemii, Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach 

01.09.2017- obecnie – Nauczyciel Chemii, Szkoła Podstawowa w Pszczółkach 

01.12.2017- 22.06.2018; 22.09.2018 – 14.11.2019 – Nauczyciel Chemii w programie Zdolni z 

Pomorza - Powiat Gdański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie przystąpienia do konkursu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w 

sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 

stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej 

szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce oraz w związku z ogłoszonym konkursem 

przez Wójta Gminy Suchy Dąb na stanowisko dyrektora z dnia 19 kwietnia 2021r zgłaszam swoją 

kandydaturę na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w 

Suchym Dębie. Do konkursu przystępuję jako osoba niebędąca nauczycielem spełniająca wymogi 

zgodnie z powyższym rozporządzeniem.  

         Obecna sytuacja w kraju związana z pandemią oraz niedawno przeprowadzona reforma 

oświaty stawia przed dyrektorem szkoły wysokie wymagania. Rosnące oczekiwania rodziców i 

uczniów, pojawiające się problemy i uzależnienia wśród młodzieży, obawy nauczycieli związane 

z brakiem stabilnego zatrudnienia, rozwój technologii informatycznej oraz pojawiające się na 

świecie innowacje w dziedzinie edukacji sprawiają, że dyrektor poza byciem doświadczonym 

pedagogiem musi być jednocześnie liderem/menadżerem, analitykiem, doradcą i trenerem. 

Skuteczne zarządzanie to dziś nie tylko delegowanie obowiązków ale przede wszystkim 

współpraca w szerokim zakresie z nauczycielami, organem prowadzącym, rodzicami i otoczeniem 

placówki. Dyrektor, jakim chcę być, będzie na bieżąco analizować sytuacje i szukać optymalnych 

rozwiązań dzięki którym:  

✓ uczniowie będą czuli się bezpiecznie by móc bez stresu rozwijać swoje kompetencje i 

pozyskiwać wiedzę  

✓ rodzice/opiekunowie będą mieli pełne zaufanie do nauczycieli i placówki tak aby wspólnie 

z nauczycielami realizować postawione cele rozwojowe, edukacyjne i wychowawcze 

uczniów 

✓ kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi będą wykwalifikowani i 

zmotywowani a stanowiska ich pracy będą stabilne oraz zorganizowane w sposób 

przemyślany i odpowiadający ich możliwościom i uprawnieniom  

✓ szkoła będzie nowoczesna, dobrze wyposażona i otwarta na innowacje, będzie rozbudzać 

ciekawość świata, motywować do nauki i wskazywać możliwości dalszej edukacji 

✓ szkoła będzie realizować politykę oświatową państwa  



Wobec powyższego z pełną świadomością przystępuję do konkursu na Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie. Posiadam kompetencje 

oraz widzę i doświadczenie aby realizować politykę w szkole zapewniającą powyższe 

priorytety.  

Jestem kreatywna, pracowita i posiadam umiejętność współpracy z ludźmi. Posiadam 

zdolności interpersonalne, organizacyjne i menadżerskie. Moje wykształcenie i staż pracy 

zarówno jako menadżera jak i nauczyciela stawiają mnie w świetle idealnego kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły.  Ponadto jestem aktywnym działaczem w sąsiadującej gminie i 

doskonale znam realia finansowania i funkcjonowania placówek oświatowych od strony organu 

prowadzącego jakim jest urząd gminy. Posiadam niezbędną wiedzę z obszaru prawa oświatowego, 

prawa pracy i finansów publicznych.  Jako nauczyciel cieszę się szacunkiem ze strony uczniów a 

moje metody edukacyjne i wychowawcze są doceniane ze strony uczniów, rodziców jak i dyrekcji 

szkoły, w której aktualnie pracuję. Jako menadżer zawsze otrzymywałam pozytywne oceny 

zarówno od moich przełożonych jak i podwładnych, a moje techniki zarządzania powodowały, że 

zespół, z którym pracowałam realizował swoje zadania na najwyższym poziomie. 

Przygotowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania szkoły uwzględnia aktualną 

sytuację w kraju związaną z pandemią. Koncepcja została oparta na dotychczasowym dorobku 

szkoły, możliwościach bazowych oraz kadrowych. Przygotowany dokument jest zgodny z prawem 

oświatowym i uwzględnia dokumenty wewnątrzszkolne takie jak Statut Szkoły i Program 

wychowawczo-profilaktyczny.  

 

 

 

 

 



Charakterystyka szkoły 

 Baza socjalna szkoły 

Na bazę lokalową szkoły składa się budynek szkoły, sala gimnastyczna, hala sportowa oraz 

przyległy orlik i boisko. W szkole poza salami lekcyjnymi znajdują się: świetlica, stołówka oraz 

wydzielone sale przedszkolne i plac zabaw. W budynku jest również kuchnia i kotłownia. 

Dodatkowo w szkole znajduje się pokój nauczycielski, gabinet psychologa i pedagoga, higienistki, 

sekretariat, gabinet dyrektora. Ilość sal lekcyjnych oraz uczniów pozwala na pracę szkoły                 

w systemie jednozmianowym. W budynku szkoły jest umiejscowiona gminna biblioteka 

publiczna. Szkoła otoczona jest zielenią.  

W szkole zatrudnionych jest 45 nauczycieli (stan na 30.09.2020r) w roku szkolnym 

2021/2022 przydział godzin planowany jest dla 40 nauczycieli z czego trzem w niepełnym 

wymiarze godzin. W szkole zatrudnionych jest również 16 pracowników niepedagogicznych         

w administracji i obsłudze.  

Szkoła prowadzi stronę internetową oraz stronę na facebooku. Na stronie jest niewiele 

informacji na temat oferty szkoły, godzin otwarcia, kół zainteresowań i zajęć dodatkowych.   

 Kadra pedagogiczna 

Wśród zatrudnionych nauczycieli na dzień 30.09.202r jest 11 nauczycieli kontraktowych, 

20 mianowanych i 14 dyplomowanych. W szkole mamy 4 polonistów, 4 matematyków                        

i 4 nauczycieli wychowania fizycznego. W szkole mamy również wszystkich „przedmiotowców”. 

Wielu nauczycieli uczy dwóch lub trzech przedmiotów jednocześnie. Niestety fakty te świadczą, 

że nauczyciele mają „zbierane” etaty, liczba godzin jakie mają być zrealizowane chociażby na 

naukę języka polskiego, matematyki czy w-f nie wystarcza do przydzielenia pełnych etatów 

nauczycielom. (Tabela 1.) W takiej sytuacji każdy nauczyciel poza godzinami w swoim fachu 

otrzymuje część etatu zajęć opiekuńczych w świetlicy lub zajęć np. rewalidacji czy logopedii. 

Obniża to znacząco ich komfort pracy. Może się okazać w kolejnych latach, że dojdzie do redukcji 

etatów. Ponadto w szkole wielu nauczycieli ma uprawnienia do wspomagania ucznia                            

z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Nauczyciele wspomagający nie mają również pewnej 

pracy, decyduje o tym liczba uczniów z orzeczeniem. Może w przyszłości dojść do sytuacji gdzie 

nauczyciel wspomagający utraci prace lub jego etat się znacząco zmniejszy. Zdarza się również, 



iż nauczyciele wracający z urlopów zdrowotnych czy macierzyńskich nie wracają do swoich 

obowiązków z przed urlopu a dostają inny przydział. To wszystko wpływa na brak poczucia 

bezpieczeństwa i stabilizacji oraz wysoki poziom stresu i motywacji nauczyciela do pracy                   

i rozwoju. 

Tabela 1. Liczba nauczycieli i średnia liczba godzin etatu w planowanym na 2021/2022 arkuszu 

przedmiot liczba nauczycieli liczba godzin liczba godzin na n-la 

j. polski 4 45 11,25 

matematyka 3 (4) 36 12 (9) 

w-f  3 (4) 48 16 (12) 

 

Nauczyciele aktywnie korzystają z możliwości doszkalania się. Ciężko ocenić czy kierunki 

rozwoju placówki w tej dziedzinie jest prawidłowy i zgodny z planami rozwoju i pasjami 

nauczycieli i czy wynika również z potrzeb placówki oraz czy nie przekracza możliwości 

finansowy organu prowadzącego. Szerszej analizy w tym temacie dokonać będzie można po 

zapoznaniu się z kompletem dokumentów.  

 Uczniowie 

W szkole w roku szkolnym 2021/2022 planuje się obecność 280 uczniów. Łączna ilość 

oddziałów w szkole to 17 (3 oddziały przedszkolne, 1 oddział zerówki, 13 oddziałów klas szkoły 

podstawowej) z czego 4 klasy to klasy integracyjne z nauczycielem wspomagającym. Do szkoły 

zapewniony jest autobus szkolny, który zwozi uczniów z całego obwodu szkoły zgodnie z uchwała 

Rady Gminy. Są to m.in. miejscowości: Wróblewo, Grabiny Zameczek, Osice, Ostrowite, Krzywe 

Koło.  

W szkole realizowane są wszystkie zajęcia zgodne z obowiązującym prawem oświatowym 

i aktualnymi rozporządzeniami. Uczeń w szkole ma zapewnioną opiekę pedagoga i psychologa 

oraz nauczycieli. Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, biblioteki                   

i świetlicy.  

 Nie mam wiedzy na temat aktualnych kół zainteresowań prowadzonych po lekcjach. 

Jedyna informacja dotycząca zajęć dodatkowych, która ukazała się na stronie szkoły to powołanie 

drużyny dziewcząt w unihokeja.  



Uczniowie pochodzą z gminy wiejskiej, która się wciąż rozwija i jest coraz aktywniej 

zabudowywana mieszkaniowo. Zdarza się, iż rodzice wybierają pobliskie szkoły miejskie dla 

swoich dzieci podając jako argument słabą opinię o szkole w Suchym Dębie.  

Wyniki uczniów w egzaminie ósmoklasisty są stosunkowo niskie na tle chociażby innych 

gmin wiejskich w powiecie (Wykres 1.). Taki stan rzeczy trwa już od kilku lat. Może być to 

czynnikiem odstraszającym rodziców przy wyborze szkoły i może doprowadzić do tego, iż rodzice 

będą szukać innej szkoły poza Gminą Suchy Dąb. 

Wykres 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2020r 

 

Najniższe wyniki uczniowie uzyskują z matematyki i języka angielskiego. 

Uczniowie rzadko reprezentują szkołę na wyższych szczeblach konkursów. Sukcesem są 

z pewnością osiągnięcia drużyny dziewczyn w unihokeja, która jest jedną taką sekcją w całym 

powiacie gdańskim. 

Programy, projekty edukacyjne, innowacje i pozyskane środki (2019-2021) 
 

1) Nauczyciel z Suchego Dębu w Europie  

2) Język obcy - okno na świat projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

3) Uniwersytet Przedszkolaka  
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4) Zdalna Szkoła 

Wnioski do zmian 
 

1) Większa promocja szkoły w środowisku lokalnym 

2) Poszerzenie informacji na temat oferty szkoły na stronie www 

3) Zadbanie o innowacyjne i bezpieczne otoczenie szkoły, nowe nasadzenia, przyszkolny 

ogródek warzywny, nowoczesne śmietniki zachęcające do segregacji śmieci, ławeczki i 

mini strefy aktywności wokół szkoły. Nowoczesne zabawki przy placu zabaw. 

4) Przyciągnięcie większej liczby uczniów do szkoły 

5) Zabezpieczenie etatów nauczycieli i zapewnienie im pracy zgodnie z ich „fachem” 

6) Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły – nowe koła zainteresowań 

7) Poszerzenie aktywności przedszkola i promowanie oferty oddziału przedszkolnego  

8) Poprawa wyników egzaminacyjnych 

9) Otwarcie klasy sportowej 

10) Większa aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misja i wizja funkcjonowania szkoły 

.  

 

Infografika 1. Priorytetowe wartości w szkole. 



Biorąc pod uwagę aktualną sytuacje epidemiologiczną w kraju i na świecie, zalecenia 

Ministra Edukacji, potrzeby organu prowadzącego oraz po wnikliwej analizie zasobów szkoły 

określiłam dla Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie pięć priorytetowych wartości (Infografika 

1) , na których podstawie stworzyłam wizję szkoły: BEZPIECZEŃSTWO, ZAUFANIE, 

WSPÓŁPRACA, ROZWÓJ I INNOWACJA, PASJA. 

W Szkole Podstawowej w Suchym Dębie: 

UCZNIOWIE: 

- czują się bezpieczni 

- wiedzą, że otrzymają pomoc jeśli będą niej potrzebować 

- są zaangażowani w życie szkoły 

- chętnie przychodzą do szkoły i mają zaufanie do nauczycieli i wychowawców 

- są zmotywowani do nauki i rozwoju wykorzystując maksymalnie swoje możliwości  

- mają warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień  

NAUCZYCIELE 

- są spełnieni zawodowo  

- lubią swoją pracę 

- prowadzą ciekawe innowacyjne lekcje 

- zarażają swoją wiedzą i pasją uczniów 

- mają dobre relacje z uczniami 

- mają wpływ na kierunki rozwoju szkoły 

PRACOWNICY 

- chętnie przychodzą do pracy 

- wiedza jakie są ich obowiązki  

- mają wpływ na życie szkoły  

RODZICE 

- są współgospodarzami  

- maja zaufanie do nauczycieli 

- rozumieją, że dobro dziecka oraz jego rozwój i wychowanie jest wspólnym celem ich i szkoły 



- są otwarci na dialog ze szkołą  

- dzielą się swoimi pomysłami dotyczącymi rozwoju szkoły 

ORGAN PROWADZĄCY 

- wspiera szkołę  

- wspólnie tworzy plan finansowy placówki dostosowany do potrzeb szkoły oraz realny dla 

finansów gminy 

- jest otwarty na dialog, rozumie potrzeby szkoły 

- pomaga w pozyskaniu środków zewnętrzy dla szkoły 

- uczestniczy w życiu szkoły 

- ma wpływ na kierunki rozwoju szkoły 

DYREKTOR  

- współpracuje – jest łącznikiem między szkołą a organem, kuratorium i sojusznikami 

- wspiera 

- docenia 

- pomaga 

- motywuje 

- słucha 

-poszukuje optymalnych rozwiązań  

Współpraca wszystkich ogniw pozwoli osiągnąć cel jakim jest dążenie do 

wszechstronnego rozwoju ucznia. Aby taki rozwój nie był zakłócony szkoła powinna zaspokoić 

również podstawowe potrzeby młodego człowieka. Uczeń w szkole musi czuć się bezpiecznie         

i nie bywać głodny. Może dzielić się w niej swoimi sukcesami. Może również opowiedzieć               

o swoich porażkach i problemach. W szkole zawsze dostanie wsparcie i pomoc. 

 Absolwent Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie będzie mądrym, odpowiedzialnym, 

pracowitym i uczciwym człowiekiem. Będzie przygotowany do napisania egzaminu ósmoklasisty 

i dalszej drogi edukacyjnej w szkole średniej lub zawodowej. Absolwent Szkoły w Suchym Dębie 

będzie miał rozwinięte kompetencje kluczowe, będzie kreatywny i wrażliwy. Absolwent Szkoły 

w Suchym Dębie będzie znał i stosował podstawowe zasady moralne i etyczne. Będzie 



wychowany w duchu patriotyzmu i szacunku do drugiego człowieka. Będzie szanował tradycje, 

obyczaje i poglądy innych, będzie uczciwym i wrażliwym człowiekiem.  

Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele. Szkoła to cała społeczność gminna. Ważnym 

zadaniem szkoły jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz promowanie wartości edukacji. 

Szkoła powinna być otwarta na potrzeby środowiska zarówno młodzieży jak i rodziców ale 

również zgodna z kierunkami rozwoju gminy. Szkoła musi być nowoczesna i elastyczna. Iść z 

duchem czasu i dostosowywać się do szybkiego rozwoju technologii. Szkoła powinna poszukiwać 

możliwości rozwoju finansowego. Szukać ciekawych projektów i finansowania tych projektów. 

Szkoła musi umieć chwalić się swoimi osiągnięciami a rodzic powinien być jej najważniejszym 

partnerem.  

Chcę aby Szkoła w Suchym Dębie dokładnie taka była… 

     

 



Kierunki rozwoju placówki 

 

Poniżej opisane kierunki rozwoju mają za zadanie ukazanie priorytetów w rozwoju Szkoły 

w Suchym Dębie. W pierwszym roku pracy chciałabym skonsultować tę koncepcję z radą 

pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz pracownikami administracji 

i obsługi jak również organem prowadzącym w celu udoskonalenia dokumentu                               

i wprowadzenia zmian zgodnie z wspólnie opracowanymi wnioskami. Wiele działań 

zawartych poniżej wpisuje się w obecną politykę szkoły i jest zgodne ze Statutem Szkoły oraz 

Programem profilaktyczno-wychowawczym. Chce kontynuować rozwiązania wypracowane już 

przez szkołę jeśli dają one pozytywny efekt. Wierze, że dotychczasowa praca nauczycieli, 

pedagogów i obsługi była wykonywana z należytą starannością i chce kontynuować ich działania. 

Mam nadzieję, że moje spojrzenie świeżym okiem na sprawy szkoły, zmotywuje i ożywi 

społeczność szkolną. A moja obecność będzie jak „powiew wiosennego wiatru” i zmotywuje 

wszystkich do pracy.  Liczę również, że uda mi się pozyskać środki finansowe od organizacji 

rządowych i pozarządowych aby, być może, wysoko postawione cele stały się realne w 

wykonaniu.  

Kierunki rozwoju opisałam dzieląc je na 4 obszary: 

Obszar dydaktyczny 

 

Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat wykształcenia powoduje wzrost 

wymagań wobec szkoły ze strony rodziców. Rodzice oczekują, że szkoła podstawowa przygotuje 

ich dzieci do życia i dalszego procesu edukacyjnego. A rolą dyrektora jest przygotować placówkę 

tak, aby sprostać wymaganiom rodziców i otoczenia. Ponadto mimo obiegowej opinii na temat 

szkół wiejskich realizując swoją koncepcję chciałabym udowodnić, że Szkoła w Suchym Dębie 

będzie idealną placówką dla ich dzieci, pod wieloma względami nawet lepszą niż szkoła w dużym 

mieście. 

 

 

 



Dlatego jako dyrektor będę : 

Organizować i planować proces edukacyjny aby sprzyjał uczeniu się poprzez 

- zapewnienie spokojnego, bezpiecznego, niestresującego powrotu do nauki stacjonarnej lub 

hybrydowej dla dzieci i młodzieży  

- ewaluacje procedur „edukacji na odległość” i poszukiwanie możliwości odciążenia uczniów od 

stresu, który jest generowany w związku ze zdalną nauką 

- zapewnienie bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych czy zajęć pozalekcyjnych 

oraz w czasie oczekiwania na autobus szkolny 

-współpracę z samorządem uczniowskim i opracowanie zasad dzięki, którym uczniowie będą czuli 

się bezpiecznie w szkole i będą mogli się odstresować, wyciszyć 

- przygotowanie sal lekcyjnych i zaopatrzenie ich w nowoczesne pomoce dydaktyczne 

- wyposażenie świetlicy szkolnej aby była ona miejscem gdzie uczeń z chęcią w dobrej atmosferze 

może spędzić czas oczekując na autobus szkolny 

- tworzenia planu zajęć lekcyjnych aby był dostosowany do potrzeb uczniów i zaleceń 

ministerstwa  

Stwarzać warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez 

- poszerzenie oferty edukacyjnej i organizację kół zainteresowań zgodną z potrzebami uczniów 

bądź stworzenie klas o rozszerzonym profilu (klasa sportowa, lingwistyczna, matematyczna, 

informatyczna itd.)  

- współpracę z zewnętrznymi organizacjami  i prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci                    

i młodzieży po godzinach pracy szkoły  

- zainicjowanie stworzenia ponownie młodzieżowej rady gminy i podjęcia się roli opiekuna 

- utworzenie chóru bądź grup teatralnych/kabaretowych  

- wspieranie stworzonej już drużyny unihokeja i próba powołania sekcji męskiej 



- organizacje innowacyjnych konkursów wewnątrzszkolnych oraz powiatowych w różnych 

dziedzinach  

- wspieranie uczniów w wyborze dalszej drogi edukacji zgodnej z ich możliwościami – 

zwiększenie działań w temacie doradztwa zawodowego, organizacja wycieczek do różnych 

zakładów pracy, spotkania z ludźmi sukcesu 

- motywowanie uczniów i podnoszenie ich aspiracji 

- objęcie szczególną opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

- wspieranie ucznia zdolnego 

Dbać o wysoką jakość nauczania poprzez : 

- rozwój warsztatu pracy nauczycieli i swój oraz dostosowanie siatki godzin zgodnie                             

z preferencjami nauczycieli – NAUCZYCIEL PASJONAT  

- monitoring realizacji podstawy programowej 

-monitoring wyników egzaminacyjnych i opracowanie programów naprawczych oraz wcielenie 

ich w życie 

- propagowanie nowoczesnych metod nauczania 

- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów już od przedszkola 

- udoskonalanie i ciągłą ewaluację wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania   

i motywowania ucznia 

- zachęcanie nauczycieli do opracowywania ciekawych innowacji pedagogicznych i tworzenia 

programów autorskich 

- wspieranie nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie 

- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły  

- udział w ciekawych programach i projektach 

- współpracę z podmiotami, których działalność służy rozwojowi edukacji 

- pracę w zaprzyjaźnionym, wspierającym się i współpracującym ze sobą zespole nauczycieli  



- systematyczną ocenę działań i ciągłą ewaluację 

- podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizacje procesu nauczania 

- nagradzanie najlepszych uczniów w różnych dziedzinach (absolwent roku, sportowiec roku, 

wolontariusz roku, osobowość roku itp.)  

 

Obszar wychowawczy, opiekuńczy i profilaktyczny 

 

Chcę aby uczeń szkoły w Suchym Dębie wzrastał w atmosferze poczucia własnej wartości, 

tolerancji i szacunku. Chce aby szanował tradycje, obyczaje i poglądy innych, był uczciwym             

i wrażliwym człowiekiem. Chce aby czuł się bezpiecznie i miał zaspokojone podstawowe 

potrzeby. W związku z powyższym zamierzam:  

- przeprowadzić ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły konsultując go z 

rodzicami, uczniami, pedagogiem psychologiem i nauczycielami tak aby uaktualnić program              

i wdrożyć sprawdzone metody pracy wychowawczej (biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną 

z pandemia i zdalnym nauczaniem) dzieląc go na strefę ucznia i strefę przedszkolaka 

- powołać zespół ds. przeciwdziałania skutkom jakie przyniosła sytuacja w związku z epidemią  

- przeprowadzić analizę zasad oceniania zachowania uczniów i wprowadzić zmiany zgodnie             

z wypracowanymi przez rodziców, uczniów, pedagoga, psychologa oraz nauczycieli wnioskami 

- współpracować z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Policją, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- dbać o przestrzeganie ustalonych zasad, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole 

- uwrażliwiać uczniów na potrzeby innych 

- zapewnić warunki do rozwoju samorządności i przedsiębiorczości (powołanie młodzieżowej 

rady gminy, zwiększenie działań w temacie doradztwa zawodowego) 

-diagnozować środowisko wychowanków (współpraca z wychowawca, poradnią psychologiczną 

i pedagogiem, psychologiem)  



- przeciwdziałać agresji 

- promować nawyki zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i ekologii 

- zapewnić bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce jak i drodze do niej 

-zagospodarować czas wolny uczniów – organizacja zajęć pozalekcyjnych 

- organizować wycieczki szkolne 

- otworzyć skrzynkę pomocy dla anonimowych zgłoszeń problemów wymagających interwencji 

lub wsparcia 

- udzielać wsparcia najbardziej potrzebującym (dożywianie, pomoc charytatywna, pomoc 

psychologiczna) 

 

Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym i organizacjami 

 

Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele. Szkoła to cała społeczność gminna. Ważnym 

zadaniem szkoły jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz promowanie wartości edukacji. 

Szkoła powinna być otwarta na potrzeby środowiska zarówno młodzieży jak i rodziców ale 

również zgodna z kierunkami rozwoju gminy. Szkoła musi być nowoczesna i elastyczna. Iść             

z duchem czasu i dostosowywać się do szybkiego rozwoju technologii. Szkoła powinna 

poszukiwać możliwości rozwoju finansowego. Szukać ciekawych projektów i finansów do 

realizacji tych projektów. Szkoła musi umieć się chwalić swoimi osiągnięciami a rodzic powinien 

być jej najważniejszym partnerem. Zrobię wszystko, aby Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie 

właśnie taka szkołą była. W planowanych przez mnie zadaniach należy wyróżnić: 

- współpracę z rodzicami aby czuli się współgospodarzami szkoły i aby mogli współorganizować 

życie szkoły - RODZIC WSPÓŁGOSPODARZ 

- współpraca z instytucjami: Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Parafia, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Biblioteką Publiczną, kluby sportowe, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 



- cykliczne spotkania z rodzicami w formie zdalnej i sprawozdanie z pracy szkoły (minimum raz 

w roku) 

- badania satysfakcji z współpracy z placówką poprzez anonimowe ankiety dla rodziców  

- promocję pozytywnego wizerunku szkoły  

- zaplanowanie wraz z urzędem gminy imprezy cyklicznej o charakterze rodzinnym i dołożenie 

wszelkich starań aby zaangażować w projekt zarówno rodziców, dzieci oraz nauczycieli  

- będę aktywnie współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami w celu pozyskania sponsorów 

- inicjowanie działań na rzecz gminy, z której pochodzą uczniowie (wspólne sprzątanie świata, 

porządkowanie miejsc pamięci)  

-  współpracę z innymi szkołami podstawowymi w powiecie oraz szkołami średnimi 

- prowadzenie strony www oraz profilu na facebooku – zainicjuje opiekuna strony wśród 

młodzieży, aby młodzież mogła sama aktywnie chwalić się swoimi sukcesami i opowiadać o życiu 

szkoły, na stronie w sposób intuicyjny rodzice będą mogli znaleźć ważne dokumenty szkoły oraz 

ogłoszenia 

- organizację powiatowego innowacyjnego cyklicznego konkursu- zaproszenie do  udziału szkół 

z powiatu oraz lokalnej prasy i mediów 

- współpraca z organem prowadzącym – realizację prawa oświatowego, zapewnienie finansów na 

realizację zadań statutowych szkoły, tworzenie dokumentów placówki  

- wspólne z urzędem gminy opracowanie długofalowych planów i procedur naprawczych 

-współtworzenie z organem prowadzącym projektów w celu uzyskania środków rządowych i UE 

na zadania oświatowe 

-współpraca ze szkołami średnimi w celu ułatwienia wyboru drogi edukacji – targi edukacji 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi i pozyskiwanie środków na ciekawe innowacyjne 

projekty 

- zapraszanie do szkoły ciekawych gości, ludzi sukcesu, ośrodków kultury – mobilnych 

planetarium itp. 



- organizacje wycieczek tematycznych (kulturalnych, sportowych, do zakładów pracy, na 

uczelnie) 

- współpraca z instytucjami kultury i zainicjowanie utworzenia „popołudniowego domu kultury” 

w gminie 

- poszukiwanie sojuszników – przyjaciół szkoły wśród firm lokalnych w celu nawiązania 

współpracy i tworzeniu wspólnych projektów, pozyskiwaniu środków  

 

Organizacja pracy szkoły i zarządzanie 
 

Działalność w tym obszarze będzie przede wszystkim zgodna z przepisami prawa oświatowego.  

Jako dyrektor będę: 

1) Organizować pracę w szkole 

Moja wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania pozwoliły mi wypracować sprawdzone 

metody współpracy z ludźmi a doskonałe kompetencje interpersonalne i moja szeroka widza w 

tym temacie sprawiają, że ludzie mają zaufanie do jakości wykonywanej przeze mnie pracy. 

Cieszę się nieposzlakowana opinią wśród społeczeństwa. Stanowiska pracy, które będę 

organizować będą przemyślane tak aby przydział zadań był adekwatny do możliwości pracownika. 

Ustalę jasne zasady obowiązków na każdym stanowisku. Każde stanowisko omówię 

indywidualnie z pracownikiem aby poznać jego wiedzę i wyobrażenie na temat pracy w szkole. 

Jestem człowiekiem otwartym, życzliwym i wyrozumiałym. Chcę aby relacje z pracownikami 

opierały się na jasnych zasadach. Mam zamiar motywować kadrę do rozwoju i realizacji nowych 

pomysłów. Planuje również doszkalać się i wciąż rozwijać swój warsztat pracy. Poza 

menadżerskimi kompetencjami posiadam również umiejętność tworzenia i prowadzenia szkoleń 

co będę wykorzystywać w swojej pracy. Ponadto jestem z zawodu nauczycielem i znam potrzeby 

środowiska w jakim będę zarządzać.  

Zamierzam: 

- włączać pracowników w proces podejmowania decyzji 

- pozytywnie i sprawiedliwie motywować 



- upowszechniać dobre pomysły i pracę innych 

- uznawać prawo do błędu 

- minimalizować stres w pracy 

- przyjmować krytykę i wyciągać wnioski 

- dbać o utrzymanie dobrej atmosfery 

- tworzyć plan pracy szkoły (plan lekcji) dostosowany do potrzeb uczniów ale również biorąc 

pod uwagę potrzeby i możliwości nauczycieli 

2) Zarządzać bazą i zasobami ludzkimi 

Każda szkoła ma nałożone na siebie zadania dydaktyczne wychowawcze oraz opiekuńcze, 

które są realizowane dzięki właściwej bazie dydaktycznej i lokalowej. Na pierwszym miejscu po 

oględzinach budynku szkoły w towarzystwie organu prowadzącego chciałabym ustalić plan robót 

i inwestycji na najbliższe 5 lat. Będę również chciała zatroszczyć się o otoczenie szkoły. Do 

głównych planów zaliczam: 

- zagospodarowanie otoczenia szkoły (pielęgnacja roślin, trawników, pozyskiwanie środków na 

innowacyjne ławeczki i śmietniki, stworzenie przyszkolnego ogródka oraz nowoczesne zabawki 

na plac zabaw) 

- utrzymanie i modernizacja bazy sportowej szkoły  

- wygospodarowanie środków na innowacyjne wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce 

dydaktyczne 

- wzbogacenie i unowocześnienie biblioteki gminnej znajdującej się w budynku szkoły 

- stworzenie przyjaznej świetlicy (pozyskanie środków na zakup wygodnych poduch do siedzenia 

i pomocy dydaktycznych) 

- dalszą informatyzację szkoły 

Będę podejmować próby pozyskania środków z wszystkich możliwych źródeł, aby 

stworzyć w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie nowoczesną i innowacyjna placówkę. Będę 

również zachęcać nauczycieli do tworzenia dokumentacji projektowej, służąc swoją wiedzą               



i doświadczeniem, aby przełożyć dobre pomysły na papier i skonstruować odpowiednio wnioski. 

W celu pozyskania środków będę również poszukiwać  sojuszników/przyjaciół szkoły, którzy 

będą mogli wesprzeć placówkę towarami, usługami bądź środkami pieniężnymi na zakup 

niezbędnych sprzętów. W szkole nie zabraknie również rodzinnych imprez środowiskowych. 

Planuję zachęcać społeczność szkolną i otoczenie szkoły do pozyskiwania grantów i  konkursów 

organizowanych przez instytucje zewnętrzne.  

Cenię sobie nastawionych na współprace nauczycieli i będę dbać, aby ich stanowiska pracy 

stwarzały możliwość rozwoju. Będę wspierać inicjatywy nauczycieli i zachęcać do samorozwoju. 

Będę pomagać nauczycielom tworzyć plany awansu zawodowego aby były zgodne z ich pasją ale 

również bieżącymi i długofalowymi potrzebami szkoły. Będę również dbać o wysoki poziom 

dydaktyczny wychowawczy i opiekuńczy.  

Ponadto: 

- będę udoskonalać organizację zarządzania konsultując ją z rodzicami, pracownikami 

administracji, uczniami oraz organem prowadzącym 

- będę dbać o skuteczny obieg informacji wśród pracowników 

- motywować i doceniać pracowników administracji i obsługi oraz kadrę nauczycielską do pracy 

3) Prowadzić nadzór pedagogiczny 

W pierwszym roku nadzór pedagogiczny będzie prowadził wykwalifikowany zastępca 

dyrektora, którego powołam niezwłocznie po objęciu stanowiska. Przeprowadzę rozmowy 

rekrutacyjne na to stanowisko z chętnymi nauczycielami i przeanalizuje ich kompetencje. W 

marcu 2022r zakończę staż na nauczyciela mianowanego i przejmę obowiązki zastępcy w tej 

dziedzinie. Nadzór będzie miał na celu podwyższanie jakości pracy szkoły oraz analizę potrzeb i 

oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. W pierwszym roku priorytetem będzie pomoc 

uczniom z orzeczeniami z PPP i dokładna analiza dokumentacji tego zagadnienia. 

4) Dbać o finanse szkoły 

W tej dziedzinie liczę na ścisłą współprace z organem prowadzącym oraz księgową. Prace 

rozpocznę wspólnym audytem zarówno środków trwałych jaki i dokumentów. Chcę stworzyć          

5-letni plan finansowo- inwestycyjny. Plan będzie ewaluowany w każdym roku szkolnym. Będę 



co roku ustalała z urzędem gminy priorytetowe wydatki i poszukiwała możliwości pozyskania 

środków z innych źródeł (dotacje, Rada Rodziców, sponsorzy).  

Ponadto planuję:  

- inwentaryzować potrzeby w zakresie bazy szkolnej i doszkalania nauczycieli 

- opracowanie harmonogramu prac inwestycyjnych na kolejne lata 

- zlokalizować i podjąć współpracę z lokalnymi sponsorami 

- śledzenie uruchamianych dotacji, grantów i konkursów organizowanych zarówno przez MEN 

jak i inne stowarzyszenia czy fundacje 

- negocjacje z rodzicami drobnego wsparcia finansowego (np. składka na zakup papieru do szkoły, 

wyprawki etc) 

5) Reprezentować szkołę na zewnątrz i współpracować z innymi dyrektorami pobliskich 

szkół oraz szkół ponadpodstawowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakończenie 
 

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna 

praca to sukces” 

 Henry Ford 

 

Przedstawione w koncepcji wartości i idące za nimi kierunki rozwoju mają za zadanie 

ukazanie priorytetów w rozwoju Szkoły w Suchym Dębie. Nawet najlepsza koncepcja pracy nie 

ma szans powodzenia jeśli nie jest akceptowana przez pracowników i otoczenie. Dlatego tak jak 

już wcześniej wspomniałam, w pierwszym roku pracy chciałabym skonsultować tą koncepcję z 

radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz pracownikami administracji i 

obsługi jak również organem prowadzącym w celu udoskonalenia dokumentu i wprowadzenia 

zmian zgodnie z wspólnie opracowanymi wnioskami.  

Dopiero wspólna koncepcja opracowana w pierwszym roku pracy będzie 

dokumentem wskazującym optymalne kierunki i metody realizacji celów tak aby : 

✓ uczniowie czuli się bezpiecznie i byli zmotywowani do nauki 

✓ rodzice/opiekunowie mieli pełne zaufanie do nauczycieli i byli partnerami szkoły 

✓ kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi byli wykwalifikowani i 

zmotywowani do pracy zgodnie z ich pasją 

✓ szkoła była nowoczesna i innowacyjna   

✓ szkoła była otwarta na dialog zarówno z partnerami szkoły, sojusznikami oraz organem 

prowadzącym i zgodna z polityką oświatową państwa 

 

 

 

 

 


