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Wstęp  

 

 Szkoła Podstawowa im. księdza Stanisława Zielińskiego  w Stróży to placówka  

o bogatej tradycji, czerpiąca wzorce z życia, działalności i postawy  naszego patrona, księdza 

Stanisława Zielińskiego. Mając na uwadze nauki, patriotyzm i wiarę naszego patrona,  

w szkole realizowane są zadania wychowawcze pogłębiające wśród uczniów szacunek  

do drugiego człowieka i miłość do Ojczyzny. Placówka utrzymuje wysoki poziom 

kształcenia, ma różnorodne osiągnięcia i sukcesy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.   

Wizja  

 „Jesteśmy szkołą, w której uczeń jest podmiotem procesu wychowawczego, która 

uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka i jednocześnie daje rodzicom 

wsparcie, a także współdziała z  różnymi instytucjami. Najważniejszym zadaniem naszej 

szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.” 

Misja 

 „Stwarzamy każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego 

i indywidualnego rozwoju osobowości oraz wyposażamy uczniów  

w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. 

Kształtujemy potrzebę obcowania z szeroko pojętym dorobkiem kultury. 

Wychowujemy do patriotyzmu.” 

Absolwent 

 Dążeniem szkoły jest przygotowanie absolwentów placówki do efektywnego 

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu 

odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę:  

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

 jest tolerancyjny, szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 
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 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia  

i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, kreatywny, twórczy, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych. 

 Swoją koncepcję kierowania pracą szkoły opieram na kontynuacji dotychczasowych 

kierunków pracy, misji i wizji szkoły, które sprawdziły się i zostały wypracowane przy 

współudziale nauczycieli, uczniów i  rodziców.   

„Szkoła nasza musi pozwolić każdemu uczniowi osiągnąć sukces na miarę jego własnych 

możliwości, aby przygotować go do dalszej edukacji i przyszłej pracy zawodowej.” 

 Będę chciała tworzyć szkołę jednoznaczną i autentyczną, gdzie słowa materializują 

się czynami i postawami. Szkołę wrażliwą na potrzeby i oczekiwania środowiska. Placówkę 

wymagającą i jednocześnie życzliwą, tolerancyjną, ale nie tolerującą przejawów zachowań 

sprzecznych z pojęciem „dobra”. Szkołę, w której prawdy głoszone przez naszego patrona 

księdza Stanisława Zielińskiego będą naszym drogowskazem życiowym dla wszystkich 

uczniów i pracowników szkoły. Pomoże mi to stworzyć subtelną, autentyczną nić stosunków  

i więzi międzyludzkich. Dawać sobie i innym prawo do błędu i do jego naprawienia. 

Doświadczać, przeżywać, być.  

  Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach naszej placówki,  

na diagnozach potrzeb szeroko pojętego środowiska wychowawczego naszej szkoły, będę 

chciała usprawnić i rozwijać te aspekty pracy szkoły, które według mojego długoletniego 

doświadczenia pedagogicznego i dziewięcioletniego okresu kierowania placówką  wymagają 

poprawy: 

Rada Pedagogiczna 

Obserwując pracę szkoły uważam, że można podnieść jej efektywność poprzez 

docenienie wartości pracy zespołowej, która jest szczególnie istotna w zarządzaniu placówką. 

Będę chciała by dzieląc radę pedagogiczną na zespoły realizowały one zadania opierając się 

o ich rzeczywiste zasoby, jakimi dysponuje nasza szkoła. Zasoby ludzkie to ogromny 

potencjał możliwości, umiejętności, mądrości, który należy wykorzystać do wspólnie 

nakreślonego kierunku rozwoju szkoły, a przede wszystkim zaufania do swoich ludzi, od tego 

zależy, jak szkoła jest postrzegana i oceniana w środowisku, czy atmosfera jest przyjazna  

i twórcza. To ważny element mojej koncepcji w momencie, gdy grono pedagogiczne 
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zwiększyło się o nowych nauczycieli z wygaszanego gimnazjum. Najefektywniej rozwija się 

taka organizacja, która potrafi stworzyć warunki do dobrej pracy zespołowej. Niezmiernie 

ważnym czynnikiem pozytywnie oddziałującym na rozwój jest zaufanie szefa do swoich 

ludzi. Nie sposób zbudować dobrego zespołu bez wzajemnego zaufania, bez delegowania 

zadań, a w ślad za tym – kompetencji i odpowiedzialności. Dobry dyrektor nie kontroluje 

pracownika na każdym kroku, nie stwarza też swoją postawą atmosfery podejrzliwości, nie 

daje  posłuchu „życzliwym”. 

Ważne będzie dla mnie, by w planowaniu pracy szkoły uwzględnić oczekiwania 

wszystkich „klientów szkoły”. Zadania szkoły będą konsultowane ze wszystkimi 

zainteresowanymi (rodzicami, uczniami, całym personelem szkoły). Każdy musi mieć 

możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co się dzieje w szkole, aby uzyskać ogólną  

akceptację środowiska szkolnego. 

Ideałem pracy zespołowej nauczycieli są relacje oparte na otwartości, uczciwości  

i sprawnej komunikacji, dzięki czemu każdy nauczyciel miałby możliwość wniesienia 

swojego wkładu w pracę zespołu i korzystania ze wsparcia innych i do takich relacji  

w swej pracy będę dążyć. 

Kolejną ważną sprawą, którą chciałabym się zająć jest: 

uczeń zdolny 

„Istnieje coś rzadszego od talentu – talent do tego, by dostrzec talent.…” 

Jednym z zadań szkoły podstawowej jest wspomaganie wszechstronnego 

 i harmonijnego rozwoju dziecka w procesie nabywania wiedzy o świecie, o sobie samym 

oraz wprowadzenie dziecka w złożoność świata, uświadomienie mu miejsca współczesnego 

człowieka w środowisku społecznym, kulturowym i przyrodniczym. Zadanie to szkoła 

wypełnia w stosunku do uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Do tej grupy należy 

też uczeń zdolny, który ma specjalne potrzeby, które powinny być rozpoznane  

i uwzględnione w toku kształcenia i wychowywania.  

 Mocną stroną naszej placówki jest wypracowanie przez lata systemu, dzięki któremu 

uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki edukacyjne, potwierdzone przez wyniki 

sprawdzianów zewnętrznych. W latach 2010 – 2012 uczniowie uzyskali wynik średni  

wyrażony w skali staninowej. Wyniki lepsze od naszych uczniów uzyskało 40% populacji 

dzieci przystępujących  do sprawdzianu.  W latach 2013-2014 wynik uzyskany przez 

uczniów był już wynikiem wyżej średnim, a w latach 2015-2016 był już wynikiem wysokim. 
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Wyniki lepsze od uczniów naszej szkoły  uzyskało już tylko 11% populacji uczniów klas 

szóstych z całej Polski. Wyniki uzyskiwane przez szóstoklasistów są wynikami najlepszymi 

w Gminie Kraśnik i lepszymi od średnich wyników uczniów powiatu kraśnickiego  

i województwa lubelskiego. Wyniki te są porównywalne do średnich wyników uczniów 

zamieszkujących duże miasta naszego regionu (miasta do 100 tys. mieszkańców).  I tak 

przykładowo: w roku szkolnym 2010/2011 wynik szkoły była wyższy od wyniku gminy  

o 3 punkty procentowe, od powiatu o 9 punktów procentowych , a od województwa  

o 8 punktów procentowych. W roku szkolnym 2012/2013 wyniki te były odpowiednio 

wyższe o 2%, 3% i 2%. Rok szkolny 2013/2014 to bardzo dobry wynik wszystkich szkół 

Gminy Kraśnik. Wyniki naszych uczniów były wyższe jedynie o 0,3% od wyników innych 

szkół Gminy Kraśnik, ale aż o 6% wyższe od wyników powiatu i o 3% wyższe od wyników 

województwa. W kolejnym roku szkolnym (2014/2015) wyniki były odpowiednio wyższe  

o 2,5% od gminnego, 6,5% od powiatowego i 5,5% od wojewódzkiego. Ostatni rok 

przeprowadzania sprawdzianów szóstoklasisty to wyniki wyższe  o  8% od powiatu i 6% od 

województwa. 

 O dobrej jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Stróży świadczy także duża ilość 

stypendiów przyznawanych uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i naukowe.  

I tak przykładowo  w roku szkolnym 2017/2018 było ich 38. Ilość ta to 14,5%  populacji 

szkoły. Rok szkolny 2018/2019 po raz pierwszy  otworzył uczniom możliwość sięgania  

po stypendia marszałkowskie, które do tej pory były niedostępne dla uczniów szkół 

podstawowych. O takie stypendium ubiegało się dwoje uczniów naszej placówki, a jeden   

z nich takie stypendium otrzymała. 

 Także wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO w Lublinie 

oraz innych konkursach, w których biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróży, są 

coraz lepsze.  Rok 2015/2016 – laureat konkursu polonistycznego, laureat konkursu 

ortograficznego, I miejsce w województwie oraz udział w finale ogólnopolskim XXIX 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej; rok  2016/2017 – laureat konkursu przyrodniczego; rok 

2017/2018  II miejsce w klasyfikacji generalnej First Lego Leage w finałach Polski 

Wschodniej; rok szkolny 2018/2019 to 2 finalistów (konkurs matematyczny i konkurs języka 

niemieckiego), I miejsce w finałach First Lego Leage i występ w półfinałach europejskich 

FLL na Węgrzech. Ponadto w szkole realizowane były i są innowacje pedagogiczne, które 

uatrakcyjniają ofertę edukacyjna szkoły. W roku szkolnym  2016/2017 – były to: „Potrafię 

udzielać pomocy”, „Uczymy się programować”, „Kuchcikowo”, a obecnie „Jestem 

bezpieczny na drodze” 
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Analizując pracę naszej szkoły muszę stwierdzić, że mamy bardzo dobre wyniki  

w egzaminach zewnętrznych, sukcesy na różnych płaszczyznach działalności szkoły. 

Chciałabym nadal kontynuować pracę i otaczać opieką rozwój ucznia zdolnego, włączając do 

pracy również inne niż bezpośredni nauczyciel osoby (rodzice, pedagog, psycholog, 

specjaliści w danej dziedzinie).Ważne jest, aby uzdolnienia dziecka rozpoznać jak 

najszybciej i odpowiednio ukierunkować ich rozwój. Będę stara się stworzyć i zaspokoić 

potrzeby każdego dziecka, w tym wybitnie uzdolnionego.  

 

Kolejną sprawą, nad którą chciałabym popracować to  

 świetlica specjalistyczna dla uczniów z potrzebami 

 Mając na uwadze potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego w szkole funkcjonuje 

świetlica, w której  dzieci dobrze się czują i w której  rozwiązywane są  ich ważne problemy. 

Świetlica szkolna właściwie realizuje zadania w zakresie zapewnienienia opieki uczniom 

przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, stwarza  alternatywne form spędzania 

wolnego czasu, rozwija zainteresowań i uzdolnienia uczniów i  integruje  grupy rówieśnicze. 

Obecnie świetlica zapewnia opiekę ponad stu uczniom w szkole i stała się miejscem do 

rozwijania talentów i zainteresowań dziecka. Praca w świetlicy sprzyja organizowaniu 

różnych zajęć (artystycznych, sportowych, czytelniczych) które umożliwiają dzieciom rozwój 

ich zainteresowań i zdolności.  Od chwili kiedy siedem lat temu w szkole za zgodą Organu 

Prowadzącego  powstała klasa integracyjna zauważyłam potrzebę  otoczenia wszechstronną 

opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. By sprostać narastającym 

potrzebom zadbałam o podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pozyskałam 

środki do świetlicy,  aby doposażyć ją w odpowiednie meble, zabawki, dywan, sprzęt 

komputerowy, sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne. Obecnie, gdy obok klasy 

integracyjnej mamy w szkole  wielu uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 

istnieje potrzeba zorganizowania zajęć świetlicowych w dwóch odrębnych pomieszczeniach. 

W świetlicy specjalistycznej, przebywał by  uczeń ze względu na zaburzenia zachowania  

i zaburzenia rozwojowe wymagającej  specjalnej opieki, którym trudno przebywać w dużych 

skupiskach dzieci. W dość licznej grupie świetlicowej ci uczniowie nie mają dostatecznej 

przestrzeni do rozwoju rozpoznanych potrzeb. Ponadto w  świetlicy organizowalibyśmy 

zajęcia: 
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 korekcyjno – kompensacyjne, 

 zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów, którym zaburzenia 

zachowania utrudniają kontakty społeczne i wiążą się z trudnościami 

szkolnymi, 

 zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, terapia sensoryczna, zajęcia 

socjoterapeutyczne). 

 

 Mocną stroną pracy placówki jest organizacja pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej i praca wychowawcza nauczycieli. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

udzielana uczniowi w szkole  polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności z jego indywidualnych 

potrzeb. Szkoła jest bardzo dobrze  postrzegana zarówno przez Poradnie Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Kraśniku, jak również rodziców. Do naszej placówki uczęszcza ponad 

sześćdziesięciu  uczniów z poza obwodu szkoły. To właśnie bardzo dobra opinia  

o działalności szkoły w regionie wpływa na zwiększającą się rokrocznie liczbę zapisywanych 

dzieci. W ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej w 2017 roku  przez 

Kuratorium Oświaty w Lublinie szkoła w zakresie kształtowania postaw i respektowania 

norm społecznych uzyskała poziom wysoki (cytat z raportu: Szkoła diagnozuje potrzeby, 

możliwości psychofizyczne, warunki środowiskowe oraz pojawiające się problemy uczniów, 

co skutkuje podjęciem odpowiednich działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 

oraz profilaktycznych. Uczniowie realizują programy antydyskryminacyjne, kształtujące 

postawy prospołeczne, a także zwiększające świadomość zagrożeń oraz kształtujące właściwe 

postawy i zachowania, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole.  

Drugie wymaganie oceniane przez ewaluacje zewnętrzna w zakresie szkoła wspomaga 

rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji również uzyskało poziom 

wysoki.(cytat z raportu: W szkole organizowane są dodatkowe zajęcia, wspierające 

indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, co wpływa na rozwój psychofizyczny dzieci. 

Współpraca uczniów, nauczycieli i rodziców oparta jest na wzajemnym szacunku oraz 

zaufaniu, co wpływała na  przyjazną atmosferę w szkole i skuteczność podejmowanych 

działań.) 

Myślę, że działalność takiej świetlicy na terenie szkoły ułatwiłoby pracę zarówno 

nauczycieli specjalistów z uczniami i korzystnie wpływało na efektywność pracy  

tej świetlicy. W dużej grupie świetlicowej trudno jest rozwiązywać problemy z rówieśnikami  

i trudności dotyczących przestrzegania norm, reguł szkolnych i społecznych. 
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 partnerstwo środowiska lokalnego i współpraca z instytucjami 

 

 Szkoła nasza jest średnią w kraju, ale największą ze szkół podstawowych w Gminie 

Kraśnik. To placówka wielopokoleniowa, przez co kontakt z rodzicami i dziećmi jest dobry. 

Żaden uczeń nie jest anonimowy, nie jest tylko kolejnym numerem w dzienniku. 

Nauczyciele, wychowawcy diagnozują warunki środowiska domowego uczniów. To właśnie 

rodzice są najważniejszymi parterami w pracy szkoły. Staramy się w jak największym 

stopniu angażować rodziców w życie szkoły. Nie jest to łatwe zadanie, lecz jak już się uda 

kogoś  

z rodziny pozyskać, to zaangażowanie tych osób jest większe.  

 Myśląc o partnerstwie środowiska lokalnego i rodzicach, którzy są najważniejszym 

ogniwem tego „łańcucha” chciałabym zwiększyć współpracę i aktywność rodziców w życie 

szkoły. Właśnie ta grupa najaktywniejszych rodziców stałaby się naszymi sprzymierzeńcami 

w rozwijaniu inicjatywy w całej społeczności rodziców.  

 Ogromne szanse dla rozwoju szkoły tkwią w dobrze przygotowanej i zorganizowanej 

promocji szkoły. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym.  

To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów oraz wciągania 

całej społeczności do działań na rzecz szkoły, a to powinno być celem działania wszyst 

Cele główne: 

1. Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym. 

2. Promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli. 

3. Pozyskiwanie środków finansowych. 

4. Stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów. 

5.  Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, uczniów  

i rodziców. 

6. Włączenie rodziców w życie klasy i szkoły. 

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w uczniach: 

 chęci poznania świata, 

 umiejętności komunikowania się z innymi, 

 szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią, 

 umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym. 
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Parterami szkoły są przede wszystkim władze gminne, które biorą aktywny udział w życiu 

szkoły poprzez: 

 zapoznanie uczniów z pracą urzędu, 

 nawiązanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami 

 i uczniami, 

 uroczystości szkolne, 

 dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych, 

 sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkolę, 

 promocję szkoły. 

Współpracujemy z różnymi instytucjami w naszym otoczeniu: 

 Policja 

 Straż Pożarna 

 Parafie Rzymsko-Katolickie 

 Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna 

 Dom Opieki Społecznej 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Centrum Kultury i Promocji 

 Biblioteka Miejska i Gminna 

 Placówki Oświatowe  

 Bractwo Księdza Stanisława Zielińskiego 

 Nadleśnictwo 

 Akademia Medyczna w Lublinie  

 Starostwo Powiatowe w Kraśniku 

 Lubelski Wojewódzki Związek Sportowy 

 Lubelski Związek Zapaśniczy 

 Urząd Gminy Kraśnik 

 Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich Kraśnik 

 Dom Dziecka w Kraśniku 

 MOSiR Kraśnik 

 Radio Lublin 

 Caritas Archidiecezji Lubelskiej 

 Salezjański Ośrodek Misyjny 

 Pallotyński Ośrodek Misyjny 

 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej 

 Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku 

 Nadleśnictwo Kraśnik 

 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kraśniku 

 Katedra Genetyki UM w Lublinie 

Myślę, że partnerstwo szkoły, gminy i rodziny to będzie motto wszystkich przedsięwzięć 

edukacyjnych i wychowawczych naszej placówki. To mocna strona pracy szkoły i należy 

 ją kontynuować i rozwijać. Ciepła i przychylna atmosfera, bogaty ceremoniał, przywiązanie 

do tradycji i symboli narodowych wpływają na bardzo wysoką jakość kształcenia, 

wychowania i zarządzania.  
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Jedynym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania szkoły i realizacji 

wszystkich jej statutowych obowiązków jest stale unowocześniana  

 

 baza materialna   

 Wymagania stawiane placówce takiej jak Szkoła Podstawowa im. ks. St. Zielińskiego  

w Stróży, choćby tylko ze względu na ilość uczniów i klas, zmuszają dyrektora szkoły  

do podejmowania działań w zakresie systematycznego rozwoju i wzbogacania bazy 

materialnej szkoły. Obecnie od stycznia 2019 roku szkoła powiększona została  

o pomieszczenia wygaszanego gimnazjum. Placówka pozyskała tym samym nie tylko 

klasopracownie przedmiotowe, ale również pełnometrażową halę sportową, która daje nam 

możliwości organizowania nie tylko zajęć sportowych, ale również organizacji zawodów 

powiatowych, wojewódzkich i makroregionalnych. Szkoła  przez dziewięć lat przeszła 

gruntowną modernizację, wszystkie klasy zostały odnowione i wyposażone w odpowiednie 

meble, powstały dwie pracownie komputerowe. Zostało dobudowane skrzydło, gdzie mieści 

się biblioteka, sala dla pierwszaków i sala rekreacyjna. Zmieniło się też otoczenie szkoły, 

zagospodarowaliśmy teren między szkołami, przybyło terenów zielonych. Korzystaliśmy  

przychylności Organu Prowadzącego, ale również pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne: 

 2010/11 – program edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy”  - 

doposażenie klas 1-3w pomoce dydaktyczne 

 2010/11- wymiana instalacji elektryczne  w budynku i doświetlenie klas- środki z rezerwy budżetowej; 

 2011/12- tablica multimedialna i rzutnik w klasie 34 ( wygrana w konkursie plastycznym) 

 2013/14 - pozyskane fundusze z rezerwy budżetowej na doposażenie w pomoce dydaktyczne i meble w 

świetlicy szkolnej, wyposażenie sali rekreacyjnej, wyposażenie  kącików tematycznych w klasach  

1-3,w sumie otrzymaliśmy 56 000 zł 

 2014/15 – program edukacyjny „Staś i Zosia w szkole” – metoda projektu; program współfinansowany 

prze UE, doposażenie klas pierwszych w pomoce dydaktyczne 

 2015/2016 – dotacja  i  realizacja programu „Umiem pływać” przeznaczonego dla uczniów klas I – III 

z terenu całej gminy, pozyskano kwotę 16 000 zł 

 program MEN „Książki naszych marzeń”  - 3100 zł 

 2016/2017 – projekt międzynarodowy „Ekologicznie znaczy logicznie” w ramach programu Erasmus+  

28000 euro 

 2017/2018 – dwie tablice interaktywne z projektorami i głośnikami w ramach rządowego programu 

„Aktywna tablica” 

 Program rozwoju czytelnictwa -17000zł 

 Pozyskane środki z funduszu sołeckiego na doposażenie placu zabaw- ok. 9000 zł 

 

Właściwa baza dydaktyczna szkoły to ważny warunek pozwalający realizować 

założone cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. W dalszym ciągu będę dążyła  

do utrzymanie szkoły i jej otoczenia  w odpowiednim stanie technicznym zgodnie  
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z przewidzianymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy. Mając na uwadze rozwój  

i modernizacje placówki planuje : 

 Doposażyć w nowoczesne  pomoce dydaktyczne  świetlicę  szkolną( podłoga   

interaktywna,); 

 Zakupić  sprzętu komputerowy do każdej klasopracowni, roboty edukacyjne, 

drukarkę 3D, wizualizer; 

 Systematyczne doposażyć  i unowocześniać  pracownie przedmiotowe  (zakup 

mobilnego laboratorium cyfrowego i cyfrowego laboratorium językowego); 

 Poprawić estetykę korytarzy szkolnych i otoczenia szkoły: parkingów, 

terenów zieleni, bram, ogrodzeń i boisk; 

 Zakupić  tablice  multimedialne z projektorem i laptopem do klasopracowni; 

 Zbudować  miasteczko  ruchu drogowego; 

 Zakupić nowy  plac zabaw, 

 Ponadto należy zmodernizować i dostosować do przepisów bhp, ppoż 

budynku wygaszonego gimnazjum. 

Potrzeby są duże, myślę iż nasza placówka nadal będzie efektywnie pracowała  

i pozyskiwała środki, przystępując do programów wspierających i rozwijających działalność 

szkoły. Tym samym będziemy się starać nie tylko korzystać z przychylności Gminy ale także 

pozyskiwać sami środki finansowe.  

 W Szkole Podstawowej w Stróży powstały już pewne mechanizmy, które nadają 

placówce własny styl i charakter pracy. Dlatego myślę, że nie powinna ona przechodzić przez 

następne lata rewolucyjnych zmian. O wiele bardziej skuteczna jest kontynuacja działań 

dobrych, a tylko eliminowanie niedoskonałości. 

 

 

                                                                                 Dyrektor Szkoły 

                                                                                   Anna Myszak 

 

 


