
KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY 

Szkoły musi zadbać o utrzymanie wysokich standardów nauczania i wysokiego poziomu 

edukacyjnego.   

 

Szkoła w Sztutowie będzie szkołą sukcesu poprzez następujące działania: 

 

1. Rozwijanie tego, co najlepsze, 

2. Usprawnianie tego, co sprawdzone, 

3. Czerpanie z tego, co niesie przyszłość, 

4. Spełnianie zmieniających się oczekiwań wszystkich stron społeczności szkolnej. 

 

Szczególnie zależy nam na tym, aby uczniowie posiadali rzetelną wiedzę, ale obok tego,                                      

by cechowała ich humanitarna postawa, by byli prawymi ludźmi, którzy potwierdzaliby czynem swoje 

przekonania oraz dążyli do wzbogacania swojej osobowości. Zależy nam na wychowaniu ludzi 

aktywnych, świadomych  i wszechstronnie rozwiniętych. Szkoła powinna być nadal ukierunkowana                  

na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego i zapewniać dobre przygotowanie                    

do następnego etapu kształcenia. Zależy nam na tym by uczeń miał zapewnione warunki rozwoju.  

W realizacji tego celu pomóc może: 

• składanie kolejnych wniosków o dofinansowanie wymiany polsko – niemieckiej                     

i wymiany ze szkołami polskimi, 

• kontynuowanie projektów edukacyjnych, 

• składanie wniosków na nowe projekty edukacyjne, 

• opracowywanie harmonogramu zajęć dodatkowych, 

• informowanie uczniów i rodziców o zajęciach pozalekcyjnych oraz realizowanych 

projektach edukacyjnych, 

• przygotowanie i wdrażanie indywidualnych programów rozwoju dla uczniów, 

• nauka aktywności poprzez zacieśnienie współpracy z Urzędem Gminy – poznanie 

zasad funkcjonowania Urzędu, 

•  nauka samorządności szkolnej poprzez rozwój współpracy z władzami 

samorządowymi, np. Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy w Sztutowie. 

 

Konieczne jest wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów zdolnych. 

Należy dbać o dalszą aktywność uczniów  i nauczycieli w zakresie uczestnictwa w konkursach, 



zwracając jednak większą uwagę na wsparcie uczniów w przygotowaniu do konkursów Pomorskiego 

Kuratora Oświaty. W tym celu konieczne jest: 

• określenie kierunków rozwoju uczniów uzdolnionych oraz wspieranie ich w przygotowanych 

dla nich Indywidualnych Programach Rozwoju,  

• ukierunkowanie uczniów na określone dziedziny nauki,  

•  rozpoczynanie pracy  z uczniami od początku ich drogi edukacyjnej na wszystkich szczeblach 

edukacji.  

 

Ważne jest wzmacnianie kadry pedagogicznej poprzez wspieranie  w zdobywaniu dodatkowych 

kwalifikacji i umiejętności przez: 

• organizowanie wewnątrzszkolnego kształcenia nauczycieli oraz szkoleń zewnętrznych rady 

pedagogicznej, 

• dostosowanie szkoleń do potrzeb placówki, 

 

Konieczne jest wdrażanie nowych metod kształcenia. Szkoła jest propagatorem kolorowej ortografii.              

Mamy nauczycieli wyszkolonych w ramach warsztatów Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie 

nowoczesnych metod pracy na godzinach wychowawczych. Nauczyciele są autorami scenariuszy 

zajęć z zakresu edukacji historycznej. Takiego potencjału nie można zmarnować, ale należy do tych 

działań włączać nowe osoby. 

Konieczne jest: 

• propagowanie nowoczesnych metod nauczania w środowisku nauczycielskim, 

• popularyzowanie przykładów dobrych praktyk nauczycieli posiadających szczególne 

osiągniecia we wdrażaniu nowych   technik uczenia, 

• organizowanie lekcji otwartych dla środowiska nauczycielskiego oraz rodziców                               

i wszystkich zainteresowanych, 

• propagowanie nowych technik nauczania w literaturze fachowej. 

 

Konieczne jest dbanie o integrację środowiska szkolnego w szczególności poprzez: 

• organizację wspólnych imprez i uroczystości dla wszystkich pracowników szkoły                                

oraz podziękowanie za pracę osobom zaangażowanym w proces wychowania i nauki, 

• organizowanie imprez kulturalnych, wycieczek dla środowiska szkolnego, 

• włączanie wszystkich pracowników do organizacji imprez na rzecz społeczności lokalnej, 

• budowanie poczucia odpowiedzialności za placówkę oraz działalność szkoły u wszystkich 

pracowników. 



Konieczne jest włączanie do dalszej aktywnej współpracy rodziców oraz integracja środowiska 

lokalnego wokół szkoły  przede wszystkim dzięki takim działaniom jak: 

• zorganizowanie szkoleń dla dorosłych mieszkańców gminy – np. w zakresie technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych. Szkolenia organizowane dla seniorów i wszystkich 

zainteresowanych przyczynią się do pozyskiwania coraz szerszego grona osób życzliwych 

szkole i lepiej funkcjonujących  we współczesnym świecie, 

• utworzenie grupy wsparcia dla rodziców uczniów o jednakowych problemach 

wychowawczych, np. stwarzających problemy wychowawcze, szczególnie uzdolnionych, 

nadmiernie nieśmiałych itp., 

• utworzenie bazy danych rodziców – adresów mailowych, przygotowanie gazetki dla rodziców 

w formie elektronicznej, 

• włączanie osób spoza szkoły w edukację, np. lekcje historii Sztutowa prowadzone                            

przez dziadków, zapraszanie absolwentów, którzy odnieśli sukces,  

• współpracę w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności zaś programu 

wychowawczego i programu profilaktyki,  

• wspólne organizowanie imprez na rzecz szkoły i środowiska, 

• przekazywanie rzetelnych informacji o szkole. 

 

Należy dbać o dalsze rozbudowywanie oferty edukacyjnej szkoły i  dostosowanie jej  do potrzeb                                    

i możliwości uczniów oraz uwarunkowań organizacyjnych szkoły.  

Należy zwrócić uwagę  na: 

• stopniowe doposażanie pracowni w pomoce naukowe, zakupywanie nowych lektur                               

i programów multimedialnych do biblioteki szkolnej oraz stopniowe wyposażanie klas                          

w pomoce multimedialne – rzutniki, laptopy, tablice interaktywne, 

• wdrażanie projektów związanych z możliwością pozyskania pomocy dydaktycznych, 

• śledzenie nowości, zakup pomocy i szkolenia dla nauczycieli w celu efektywnego                                

ich wykorzystania, 

• zachęcanie nauczycieli do poszukiwania nowych pomocy oraz organizowanie imprez 

mających na celu pozyskanie środków na nowe pomoce. 

 

Szkoła w swojej codziennej pracy powinna wykorzystywać potencjał środowiska lokalnego                                

i otoczenia, stąd też  szkoła powinna dbać o współpracę ze wszystkimi instytucjami działającymi                     

w gminie. Współpraca ta powinna przebiegać skupić się na 3 obszarach:  historia, sport, ekologia. 

 



Z jednej strony dbamy o edukację obywatelską, patriotyczną,  o przywiązanie młodych ludzi do małej 

Ojczyzny i wówczas wykorzystamy przede wszystkim: 

• potencjał Muzeum Stutthof,  

• zaplecze edukacyjne Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich,  

• zasoby i doświadczenie Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo, 

• nawiązanie ściślejszej współpracy z Klubem Nowodworskim  - Stowarzyszeniem Miłośników 

Nowego Dworu Gdańskiego. 

 

Z drugiej strony szkoła powinna nadal wspierać wszystkie inicjatywy służące wzrostowi świadomości 

ekologicznej dzieci i mieszkańców, angażować do działań ekologicznych osoby prywatne  i instytucje, 

kontynuować  rozpoczęte projekty edukacyjne i wprowadzać następne.  

Współpracować należy z: 

• Nadleśnictwem Elbląg, 

• Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana, 

•  Klubem Nowodworskim  - Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego                      

(np. w aspekcie umocnienia świadomości związanej z ochroną wałów 

przeciwpowodziowych). 

 

Szkoła powinna rozwijać działalność sportową i aktywność na tym polu poprzez: 

• zintensyfikowanie wykorzystania zaplecza sportowego szkoły,  

• rozwój bazy, zwłaszcza w zakresie lekkoatletyki,  

• zawiązanie ściślejszej współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi w celu lepszego 

kierunkowego wspierania uczniów,   

• realizację projektów z zakresu aktywności fizycznej uczniów,  

• wzmocnienie Klubu Sportowego „Barkas” w celu uzyskania możliwości starania się                     

o wsparcie finansowe z zewnątrz, 

• współpracę z Towarzystwem Sportowym Mierzei Wiślanej. 

 

Szkoła powinna współpracować także ze wszystkimi instytucjami wspierającymi jej statutową 

działalność: 

• Parafią w Sztutowie i Kątach Rybackich, Zespołem Caritas (zwłaszcza w aspekcie powstania                      

i działalności Szkolnego Koła Caritas) – pomoc dla najuboższych, organizacja wycieczek, 

organizacja rekolekcji, współuczestnictwo  w uroczystościach patriotycznych i innych 

ważnych uroczystościach szkolnych i lokalnych, 



• Sztutowskim Towarzystwem Kulturalnym w aspekcie organizacji imprez na rzecz środowiska, 

• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – realizacja programów rządowych, pomoc 

najuboższym, 

• Świetlicami Środowiskowymi w organizacji imprez na rzecz środowiska, Stowarzyszeniem 

Szkolna 13, Fundacją Strefa Mocy, realizacji programów profilaktycznych.     

 

Wskazana jest kontynuacja współpracy z Organem Prowadzącym szkołę w: 

• realizacji zadań statutowych - planowania i realizacji budżetu, przygotowania remontów, 

przygotowania organizacji pracy w szkole w danym roku szkolnym, 

• planowaniu rozwoju bazy szkoły, 

• realizacji zadań bieżących. 

 

Szkoła z powodzeniem wykorzystuje pracę wolontariuszy służących pomocą zwłaszcza w okresie 

wakacji. Należy:  

• kontynuować dobrą współpracę ze studentami prowadzącymi zajęcia dla młodzieży, 

• pozyskiwać nowych wolontariuszy również do prowadzenia zajęć cyklicznych. 

  

Należy nadal dbać o promocję szkoły w środowisku lokalnym poprzez informowanie                                    

o poczynaniach szkoły. Dobrze sprawdziły się: 

• prezentacje PPT przygotowywane zawsze na pierwsze spotkanie z rodzicami w roku szkolnym 

i na zakończenia nauki, 

• strona internetowa szkoły,  

• diagnoza środowiska w aspekcie zainteresowania rodziców wprowadzeniem dziennika 

elektronicznego, 

• spotkania z rodzicami oraz Radą Rodziców, 

• współpraca z  Dziennikiem Bałtyckim. 

 

Ograniczanie kosztów funkcjonowania placówki:  

• rozważne, oszczędne gospodarowanie środkami budżetowymi, 

• pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł - akcje zarobkowe (wynajem szkoły, sali 

gimnastycznej, sklepiku, festyny rodzinne, kiermasze, sprzedaż surowców wtórnych 

zebranych przez uczniów),  

• prace społeczne rodziców na rzecz szkoły,  

• zaangażowanie uczniów w poprawę wyposażenia bazy szkoły i zakup sprzętu,  



• dbałość o bieżącą konserwację budynku, jego estetykę i wyposażenie, 

• zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły, 

• zatrudnianie pracowników obsługi w ramach staży pracowniczych organizowanych                      

przez PUP. 

Ewaluacja : 

     Monitorowanie będzie prowadzane na bieżąco. Dodatkowo działania będą poddawane 

obserwacji. Zbierane będą opinie ustne: oceny oraz przeprowadzane w miarę potrzeb ankiety. 

Wiedza ta posłuży do naniesienia zmian i korekt, jeżeli takie będą potrzebne, oraz zaplanowania 

dalszych działań. Realizacja zakładanych w koncepcji celów odbywać się będzie poprzez zaplanowane 

działania. 

  

        Zespół Szkół w Sztutowie ma ogromne możliwości rozwoju. Szkoła powinna być otwarta na 

ucznia i środowisko lokalne, demokratyczna, samorządna, o wysokim poziomie nauczania, 

rozwijająca się i doskonalona nieustannie, wrażliwa na potrzeby środowiska   i zachodzące zmiany. 

 

 


