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Załącznik do Uchwały Nr 8/2013/2014 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie 

z dnia 07.10.2013 r. 
 

 
 
 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 77 
im. Wandy Zieleńczyk 

 
w WARSZAWIE 

 
na lata 2013 – 2017 

 
 
 

Misja 

Jesteśmy szkołą, do której warto przyjść, zostać i wzrastać w mądrości. 

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może.” 

        Janusz Korczak 

 

Wizja 

Dążymy do stworzenia nowoczesnej, przyjaznej i skutecznej szkoły, prowadzonej 

zgodnie z prawem oświatowym, we współpracy z instytucjami wspierającymi jej 

działanie oraz szkoły otwartej na oczekiwania i potrzeby dzieci i środowiska lokalnego. 
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I. Wstęp 

 

Niniejsza koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w 

Warszawie powstała w oparciu o: 

 doświadczenia własne i obserwacje dyrektora szkoły oraz nauczycieli, 

  analizę opinii rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły na temat ich 

potrzeb i oczekiwań wobec szkoły, 

 dokładną znajomość szkoły z uwzględnieniem środowiska lokalnego  

i rodzinnego uczniów. 

 

Koncepcja funkcjonowania szkoły składa się z charakterystyki specyficznych 

uwarunkowań pracy szkoły, swoistego stanu „wyjścia” oraz przedstawienia zmian  

i kierunków rozwoju, służących zwiększeniu efektywności pracy placówki,  

a uwzględniających: 

 proces kształcenia, 

 proces opieki i wychowania, 

 współpracę z instytucjami i organizacjami oraz ze środowiskiem 

lokalnym, 

 rozwój bazy szkoły, 

 organizację i zarządzanie. 
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II. Informacje ogólne 

 

Środowisko szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie położona jest  

w Osiedlu Młociny dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w sąsiedztwie Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na skraju Puszczy Kampinoskiej. W otoczeniu 

licznych pomników przyrody, wśród bujnej roślinności, z dala od zgiełku i hałasu miasta, 

szkoła przyjmuje i kształci dzieci od 1963 roku. Bliski kontakt z naturą ma wpływ na 

program dydaktyczno-wychowawczy placówki, w którym znaczące miejsce zajmuje 

ekologia  

i ochrona środowiska. Oprócz zainteresowania otaczającą przyrodą, program szkoły 

kładzie nacisk na działania umożliwiające wszechstronny rozwój młodego pokolenia. By 

sprostać ambitnym założeniom programowym i możliwie najlepiej przygotować uczniów 

do kolejnych etapów życia, nauczyciele poszczególnych przedmiotów dbają o wysoki 

poziom nauczania, wzbogacając treści programowe o aktualną wiedzę i informacje oraz 

stosując nowatorskie rozwiązania metodyczne. Miernikiem jakości pracy szkoły są 

wysokie wyniki osiągane przez uczniów w sprawdzianach kompetencyjnych, 

przeglądach i konkursach przedmiotowych. Obok osiągnięć dydaktycznych uczniowie 

uzyskują dobre rezultaty w zmaganiach sportowych oraz chętnie podejmują działania 

społeczne na rzecz innych. 

 

 

Oferta edukacyjna szkoły 

Aktualnie szkoła oferuje: 

 kształcenie na wysokim poziomie, 

 fachową opiekę logopedy, pedagoga szkolnego, specjalisty z zakresu terapii 

pedagogicznej, 

 zajęcia edukacyjne prowadzone przez kompetentnych nauczycieli, 

 pracownie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III, 

 zajęcia w pracowni komputerowej – 18 stanowisk dla uczniów, 

 bezpieczny dostęp do Internetu, 

 opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 17.30, 
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 w ramach zajęć świetlicowych: 

‒ zabawy, 

‒ gry, 

‒ zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, 

‒ zajęcia na świeżym powietrzu, 

 zajęcia na basenie dla uczniów kl. II, 

 naukę języka angielskiego w klasach 0-VI oraz języka niemieckiego w 

klasach IV-VI, 

 udział w programie unijnym „Indywidualizacja nauczania i wychowania  

w klasach I-III”, 

 możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, 

 zajęcia pozalekcyjne: 

‒ dydaktyczno-wyrównawcze, 

‒ chór szkolny, 

‒ koła przedmiotowe, 

‒ zajęcia sportowe, 

 zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne, 

 udział dzieci w konkursach i zawodach sportowych szkolnych  

i pozaszkolnych, 

 zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III w ramach programu „Od zabawy do 

sportu”, 

 opiekę medyczną na terenie szkoły (pielęgniarka 3 razy w tygodniu), 

 możliwość korzystania ze stołówki szkolnej prowadzonej przez ajenta, 

 wycieczki, wyjścia do teatrów, na koncerty muzyczne, do domów kultury, 

 dobrze wyposażoną salę gimnastyczną. 

 

 

Mocną stroną Szkoły Podstawowej nr 77 jest kształcenie na wysokim poziomie. 

Jesteśmy znani w środowisku jako szkoła od lat uzyskująca wysokie wyniki w 

Sprawdzianie Szóstoklasisty. W naszej szkole uczeń jest podmiotem. Jako wieloletni 

nauczyciel tej szkoły mogę powiedzieć, że nauczyciele tej szkoły są ogromnym jej 

atutem. Ponadto w szkole aktywnie działa wolontariat, który może poszczycić się 

wieloma znaczącymi osiągnięciami na szczeblu miasta i gminy. Co roku nasi uczniowie 

zostają laureatami w konkursie Ośmiu Wspaniałych. 
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Natomiast poważnym mankamentem jest zbyt skromna baza szkoły, która nie  

w pełni zaspokaja potrzeby uczniów i nauczycieli. Zły stan nawierzchni boiska, plac 

zabaw, który w znacznej mierze nie nadaje się do użytkowania, skorodowane, dziurawe 

ogrodzenie będą na pewno dużym wyzwaniem. 

Doinwestowania wymaga biblioteka szkolna, pracownia komputerowa, pracownie 

przedmiotowe. Ponadto rodzice oczekują poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych ze 

szczególnym uwzględnieniem zajęć językowych i zajęć sportowych. 

  

Rodzice naszych uczniów to w przeważającej części ludzie wykształceni z wysokim 

poziomem aspiracji oraz jasno sprecyzowanymi oczekiwaniami. Ich pragnieniem jest to, 

aby szkoła kształciła i wychowywała na bardzo wysokim poziomie, była miejsce 

bezpiecznym, wolnym od przemocy. Ponadto rodzice oczekują ponownego 

wprowadzenia od klasy IV nauki drugiego języka obcego oraz ciekawszej niż 

dotychczas oferty zajęć pozalekcyjnych uwzględniającej pasje i zainteresowania ich 

dzieci. 
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III. Koncepcja funkcjonowania  szkoły w latach 2013-2017 

 

1. s t w o r z y ć  w szkole optymalne warunki do wszechstronnego, 

harmonijnego rozwoju wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb i oczekiwań, 

2. s t w o r z y ć  szkołę przyjazną dziecku i jego rodzinie, zapewniającą godne 

warunki pracy i rozwoju wszystkim pracownikom, 

3. współpracować ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami  

i organizacjami oświatowymi. 

 

Powyższe cele zamierzamy realizować poprzez podjęcie następujących przedsięwzięć 

w najważniejszych dziedzinach pracy szkoły: 

 

Proces kształcenia 

 Za podstawę działań w zakresie kształcenia chcielibyśmy przyjąć ciągłe 

doskonalenie metod pracy i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie - „co można zrobić, 

aby osiągane wyniki i efekty były coraz lepsze?”. 

W zakresie aktualizowania i uatrakcyjniania oferty edukacyjnej szkoły podejmiemy 

następujące działania: 

1. zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, którego wymiernym wskaźnikiem 

będą osiągnięcia uczniów na Sprawdzianie Szóstoklasisty, w konkursach 

przedmiotowych, sprawdzianach kompetencji po I. etapie edukacyjnym, 

2. indywidualizacja procesu dydaktycznego umożliwiająca osiągnięcie sukcesu 

edukacyjnego przez każdego ucznia, na miarę jego możliwości, 

3. zwiększenie aktywności uczniów poprzez wykorzystanie w procesie 

dydaktycznym metody projektu, 

4. zwiększenie wykorzystania w codziennej pracy szkolnej technologii informacyjnej; 

chciałabym wyposażyć niektóre pracownie szkolne w tablice interaktywne  

z dostępem do Internetu, 

5. rozbudzanie zainteresowań i pasji uczniów, wzmocnienie poczucia własnej 

wartości poprzez udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych oraz kołach 

przedmiotowych, 

6. wzmocnienie informacyjnej, diagnozującej i wspierającej funkcji oceniania;  
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w procesie oceniania kierować się jasnymi i zgodnymi z prawem regułami, nie 

ulegać presji otoczenia w dążeniu do pozornego podniesienia poziomu nauczania 

poprzez stawianie dobrych ocen, dokonać ewaluacji wewnętrznego systemu 

oceniania i wprowadzić konieczne zmiany, 

7. pozytywne motywowanie ucznia poprzez pomoc, wsparcie, rzetelną informację o 

postępach; w odpowiedzi na zainteresowanie ze strony rodziców planowane jest 

wprowadzenie dziennika elektronicznego, 

8. przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych, odpowiadającej potrzebom uczniów  

i rodziców poprzez efektywne wykorzystanie godzin z art. 42 KN, 

9. wspieranie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce – bliższa współpraca 

oraz przestrzeganie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

prowadzenie zajęć specjalistycznych, 

10. stwarzanie możliwości rozwoju uczniom zdolnym: rozpoznawanie potrzeb, zajęcia 

dodatkowe, konsultacje nauczycielskie, udział w konkursach przedmiotowych, 

11. założenie stowarzyszenia „Samogłoska” na rzecz wsparcia edukacji w naszej 

szkole. 

 

 

 

Terminy realizacji: 

Wszystkie działania związane z podnoszeniem jakości kształcenia podejmowane będą 

zgodnie z ustalanym corocznie planem pracy dydaktyczno–wychowawczej oraz 

realizowane na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczniów. 

 

Proces opieki i wychowania 

 Realizując proces opieki i wychowania należy przede wszystkim uwzględnić 

potrzeby i problemy uczniów wynikające z wieku rozwojowego, środowiska rodzinnego  

i rówieśniczego. Będziemy dążyć do tego, aby szkoła była miejscem bezpiecznym, 

dającym poczucie akceptacji i wsparcia. 

Powyższe zamierzamy zrealizować poprzez: 

1. doskonalenie funkcjonujących w placówce „Procedur postępowania w 

sytuacjach trudnych”, 

2. oparcie Programu Wychowawczego Szkoły na silnej integracji wychowawcy ze 

swoimi podopiecznymi, czemu ma służyć rozpoczęciu pilotażowego projektu 

„Wspólna Klasa”, 
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3. wsparcie realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki na współpracy  

z organizacjami pozarządowymi m.in. Q Zmianom, Bliżej Dziecka, 

4. wychowanie patriotyczne poprzez przygotowywanie obchodów rocznic 

historycznych i świąt narodowych oraz udział w nich, 

5. dalszą współpracę szkolnego wolontariatu z Bielańską Kapitułą Ośmiu, 

Fundacją „Świat na tak”, Domem Samotnej Matki w Laskach, Domem Dziecka 

w Julinie itp., 

6. aktywizację Samorządu Uczniowskiego – wspieranie zarówno uczniów jak  

i opiekunów, zwiększanie wpływu na funkcjonowanie szkoły, nauka zasad 

demokracji, działanie na rzecz szkoły i środowiska, 

7. zacieśnienie współpracy z rodzicami w celu zwiększenia efektywności 

oddziaływań wychowawczych, 

8. organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą być autorytetem, 

wzorem do naśladowania, 

9. kontynuację tradycji szkolnych m.in. opieka nad miejscami pamięci na 

Młocinach, przedstawienia okolicznościowe, Piknik Rodzinny, Dzień Sportu, 

Dzień Babci  

i Dziadka, Dzień Mamy i Taty itp., 

10. promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w programach: Akademia 

Zdrowego Ucznia, Szklanka Mleka, Owoce w szkole oraz w programach 

prozdrowotnych Sanepidu, 

11. podjęcie działań mających na celu promocję zachowań proekologicznych m.in. 

udział w akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, segregacja śmieci, zbiórki 

makulatury, zużytych baterii, oszczędzanie wody i energii cieplnej itp. W 

związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach powołałam zespół, który ma opracować program działań dotyczących 

segregowania śmieci w naszej szkole. 

 

Terminy realizacji: 

Wszystkie działania związane z wypełnianiem przez szkołę funkcji profilaktyczno-

wychowawczej będą zgodne z Programem Wychowawczym oraz Programem 

Profilaktyki i  będą realizowane na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami  

i oczekiwaniami uczniów. 
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Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami 

wspierającymi szkołę 

Szkoła nie może funkcjonować sama w sobie, bez wsparcia i pomocy wielu 

podmiotów współdziałających w procesie edukacyjnym. Od jakości tej współpracy 

zależy powodzenie wielu inicjatyw i działań. 

Najważniejszą z grup zainteresowanych pracą szkoły są rodzice. Celem naszej 

współpracy z rodzicami będzie: 

1. podniesienie jakości kontaktów z rodzicami – traktowanie rodziców jak 

partnerów, dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat dziecka, wsparcie w 

pokonywaniu trudności wychowawczych, stały harmonogram zebrań i dni 

otwartych, organizowanie tematycznych spotkań z rodzicami, 

2. ulepszenie przepływu informacji – lepsze merytoryczne przygotowanie 

nauczycieli do spotkań z rodzicami, możliwość kontaktu e-mailowego, udział 

dyrektora w spotkaniach Rady Rodziców, tworzenie na bieżąco tablicy 

informacyjnej dla rodziców, e-dziennik, 

3. współorganizowanie Pikniku Rodzinnego, 

4. angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości szkolnych oraz 

zapraszanie do udziału w nich, 

5. wykorzystywanie potencjału rodziców dla dobra szkoły - wiedza i umiejętności 

rodziców mogą przyczynić się do wzbogacenia oferty szkoły oraz jej 

funkcjonowania, 

6. systematyczne badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, przeprowadzanie 

ankiet i wyciąganie wniosków ze zgłaszanych uwag. 

 

Podejmiemy działania mające na celu współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz 

instytucjami działającymi na rzecz oświaty. 

Zadania powyższe zamierzamy zrealizować poprzez: 

1. współpracę z Urzędem Dzielnicy Bielany w realizacji projektów edukacyjnych, 

konkursach, imprezach sportowych i kulturalnych, 

2. współpracę ze Strażą Miejską i Policją, Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa i profilaktyki, 
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3. współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zapewnienia 

wsparcia materialnego dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, 

4. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – konsultacje, udział 

nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez poradnię, 

5. kontynuowanie współpracy z Samorządem Młocińskim, 

6. kontynuowanie współpracy z AWF oraz UKSW w zakresie organizacji praktyk 

studenckich, 

7. współpracę z Niepubliczną Szkołą Podstawową nr 13 – organizacja i udział  

w rajdach, projektach edukacyjnych, współzawodnictwo sportowe. 

 

Terminy realizacji: 

Zgodne z planem pracy szkoły oraz potrzebami uczniów i nauczycieli. 

 

 

Rozwój bazy szkoły 

 Aby proces kształcenia i wychowania odbywał się w prawidłowy sposób 

niezbędne jest nieustanne tworzenie odpowiednich warunków do pracy, zarówno 

uczniom jak i nauczycielom poprzez poprawę stanu technicznego budynku  

i wyposażenia szkoły. Naszym zadaniem na najbliższe lata będzie: 

1. zabieganie o fundusze na budowę placu zabaw, 

2. wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej, 

3. naprawa ogrodzenia wokół szkoły, 

4. doposażenie pracowni przedmiotowych, 

5. wyposażenie szkoły w bezprzewodowy Internet (inwestycja rozpoczęta w tym 

roku szkolnym), 

6. zakup brakujących komputerów do pracowni komputerowej, tak aby każdy 

uczeń mógł pracować przy swoim komputerze, 

7. wymiana oprogramowania komputerowego na nowoczesne, 

8. wyposażenie pokoju nauczycielskiego w drugi zestaw komputerowy i xero, 

9. założenie monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole, 

10. odnowienie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz wyposażenie jej w stanowiska 

komputerowe z dostępem do Internetu, 

11. systematyczne malowanie pomieszczeń szkolnych, wymiana armatury 

łazienkowej (od ponad 15 lat w szkole nie były prowadzone prace remontowe). 
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Terminy realizacji: 

Będą uzależnione od posiadanych funduszy. Dotychczasowa dobra współpraca  

z Wydziałem Oświaty i Wychowania, Wydziałem Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Bielany 

oraz ilość podpisanych  umów najmu pomieszczeń szkolnych pozwala mieć nadzieję na 

sukcesywną realizację tych zamierzeń. Ponadto będziemy poszukiwali sponsorów, ludzi 

gotowych pomóc szkole w lepszym jej funkcjonowaniu. 

 

 

Podniesienie jakości pracy placówki polegające na zapewnieniu skutecznego 

zarządzania wszystkimi dziedzinami pracy szkoły. 

Organizacja pracy dyrektora szkoły. 

 Zadaniem dyrektora jest tworzenie takich warunków pracy, aby 

nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, mogli wykorzystywać i rozwijać 

maksymalnie swoje możliwości z pożytkiem dla całej społeczności szkolnej oraz dla 

siebie samych. Będzie szczególnie promowane tworzenie atmosfery współdziałania, 

akceptacji, motywowania do rozwoju i wspierania w dążeniu do bycia lepszym i 

osiągania wspólnie założonych celów. Będę doceniani nauczyciele z osobowością, 

pasją i nowatorskimi pomysłami wpływającymi na coraz lepsze funkcjonowanie 

kierowanej przeze mnie szkoły w środowisku. Zadbamy o promocję szkoły – stałe 

modernizowanie strony internetowej szkoły, prowadzenie gazetki oraz kroniki szkolnej, 

organizowanie imprez środowiskowych i „dni otwartych” dla dzieci sześcioletnich i ich 

rodziców. 

W zakresie polityki kadrowej zostaną podjęte następujące działania: 

1. stworzenie wewnątrzszkolnego systemu motywacyjnego, docenianie i 

wspieranie współpracy i kreatywności, 

2. stworzenie planu doskonalenia nauczycieli uwzględniającego rzeczywiste 

potrzeby szkoły, 

3. zachęcanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, własnego rozwoju poprzez 

uzyskiwanie kolejnych stopni awansu, samokształcenia oraz uczestniczenia  

w spotkaniach i szkoleniach WCIES, 

4. jasne i precyzyjne formułowanie wymagań i egzekwowanie ich realizacji, 
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5. integrowanie zespołu pracowniczego wokół wspólnych celów i zadań, 

budowanie wspierających relacji i poprawa komunikacji w zespole, co przyczyni 

się do stworzenia przyjaznej atmosfery pracy, 

6. rzetelne ocenianie dorobku zawodowego, metod pracy i jej efektów, 

7. budowanie właściwych relacji ze związkami zawodowymi, wzajemne 

poszanowanie praw i kompetencji, respektowanie uprawnień do opiniowania, 

konsultowania i uzgadniania. 

 

Terminy realizacji: 

Podnoszenie przez kadrę pedagogiczną kwalifikacji odbywać się będzie zgodnie  

z ustalonym wieloletnim planem doskonalenia, planem WDN oraz kalendarium stażu na 

kolejny stopień awansu zawodowego. Ponadto każdy nauczyciel raz w roku 

przeprowadzi lekcję otwartą. 

Pozostałe działania zgodne z planem pracy szkoły. 
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Podsumowanie: 

Celem naszego działania będzie stworzenie nowoczesnej, przyjaznej i skutecznej 

szkoły, prowadzonej zgodnie z prawem oświatowym, we współpracy z instytucjami 

wspierającymi działania szkoły oraz otwartej na oczekiwania i potrzeby dzieci i 

środowiska lokalnego. Chcielibyśmy, aby o Szkole Podstawowej nr 77 w Warszawie 

mówiono, że jest to bardzo dobra, bezpieczna i przyjazna uczniom szkoła. 

 

Naszym zdaniem dobra szkoła, to szkoła: 

1. ROZWIJAJĄCA – czyli świadomie budująca i wspierająca rozwój osobisty ucznia  

i nauczyciela. 

2. SZANUJĄCA INDYWIDUALNOŚĆ – dostosowująca wymagania programowe do 

możliwości konkretnego dziecka. 

3. BEZPIECZNA – zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, pomagająca  

w indywidualnych problemach. 

4. NOWOCZESNA – skomputeryzowana, działająca poprzez aktywizujące metody 

pracy. 

5. TWÓRCZA – inspirująca do twórczego rozwoju uczniów, nauczycieli, rodziców  

i społeczność lokalną w różnych aspektach życia. 

6. INTEGRUJĄCA – zachęcająca i wciągająca całe środowisko szkolne do 

współdecydowania i współdziałania. 

7. POLSKA I EUROPEJSKA – odwołująca się do tradycji, budująca poczucie dumy 

patriotycznej i wzmacniająca poczucie bycia Europejczykiem. 

8. OTWARTA – reagująca na potrzeby otoczenia, współpracująca z rodzicami  

i środowiskiem lokalnym. 

9. CZYSTA – jasna, przestronna, estetycznie, higienicznie i bezpiecznie urządzona. 

10. RADOSNA – budująca optymizm, wyzwalająca radość i pogodę ducha. 

 

 

 

Mamy nadzieję, że przedstawione działania pozwolą na usprawnienie pracy 

szkoły. Wprowadzenie dobrego przepływu informacji, informatyzacja poszczególnych 

działów szkoły, modyfikacja układu pomieszczeń szkolnych i dobry sposób zarządzania 

zasobami szkolnymi pozwoli stworzyć nowoczesną szkołę osiągającą standardy Unii 

Europejskiej. 



KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 77 W WARSZAWIE 

 

Strona 14 z 14 
 

Jesteśmy przekonani, że szkoła wymaga dziś natychmiastowego skupienia się 

całej społeczności wokół celów adekwatnych do potrzeb środowiska, a nie na osobie 

dyrektora. Zintegrowanie środowiska nauczycielskiego, poprawa atmosfery pracy 

przyniesie wymierne korzyści w postaci podniesienia jakości nauczania i wychowania. 

Uczniowie i nauczyciele potrzebują dziś stylu zarządzania opartego na współdziałaniu i 

współpracy, zaufaniu i partnerstwie, a także na bezpośredniej komunikacji oraz 

realistycznym planowaniu i skutecznym działaniu. 

Pozostaje mieć nadzieję, że nasza koncepcja obejmuje wszystkie strategiczne 

dziedziny pracy nowoczesnej szkoły i przyczyni się do dalszego rozwoju 

organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie. 

  

 


