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I. Charakterystyka zespołu.  
1. Dane ogólne o placówce: 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym liczy w chwili obecnej 12 
oddziałów, które zlokalizowane są w dwóch budynkach: zabytkowym dworku 
szlacheckim i dobudowanym w latach 80-tych budynku szkoły.   
W skład Zespołu wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa  
 Przedszkole Samorządowe                                                                                                     

Jeden oddział Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład zespołu  pracuje                                    
10,5 godziny.  
          Dzięki staraniom rodziców i Rady Pedagogicznej samorząd lokalny 
przeprowadził kapitalny remont dworku szlacheckiego , stwarzając higieniczne i 
bezpieczne warunki przebywającym w nim dzieciom i pracownikom. 
            Społeczność lokalna jest chętna do współpracy i pomocy na rzecz szkoły  na 
miarę swoich skromnych możliwości.                                                                                                            
Na terenie całego obwodu szkolnego, jak i całej gminy Brudzeń nie ma rozwiniętego 
przemysłu, jest to typowa gmina rolnicza. Większość osób pracujących poza 
rolnictwem dojeżdża do pracy do okolicznych miast. 
            Znajdują się rodziny niepełne i wielodzietne i chociaż stanowią niewielki 
procent ogółu, to jednak sytuacja materialna wielu z nich jest tragiczna .                                                      
W około 12%  Szkoły Podstawowej i 11% Przedszkola  rodzin dochód na rodzinę 
kształtuje się znacznie poniżej minimum socjalnego. Dzieci z tych rodzin korzystają z 
prowadzonej przez szkołę  (dzięki finansowaniu przez GOPS ) akcji dożywiania . 
            Szkoła i przedszkole są liczącą się placówką oświatowo - kulturalną w 
okolicy. Uczniowie absolwenci, ich rodzice, nawet dziadkowie chętnie do niej 
przychodzą. 
Rodzicom zależy na dobrym poziomie nauczania, kształcenia, wychowania i 
prawidłowego oceniania ich dzieci. Chcą, aby miały lepszą przyszłość, nie taką jak 
wielu z nich, aby nie kończyli edukacji na poziomie szkoły podstawowej. 
                                                                                          

 Historia zespołu 
        

Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym może poszczycić się długoletnią 
działalnością. Od 1903 roku mieściła się w Bądkowie Rochny i była to szkoła 
czteroklasowa. Posiadała dwa pomieszczenia klasowe, a drugą część budynku 
zajmował kierownik szkoły. Dzieci uczyły się na dwie zmiany. Czy istniało tajne 
nauczanie w czasie wojny? Nie znaleziono na ten temat żadnych materiałów. 
Po wojnie szkoła nadal mieściła się w Bądkowie. Naukę rozpoczęto w roku 1945. 
Niestety nie zachowała się dokumentacja z tego okresu. Jedynym śladem jest 
dziennik lekcyjny z roku 1946/47 klasy czwartej, wychowawcą był Tadeusz 
Skonieczny. Zgodnie z wytycznymi władz w 1948 roku nastąpiła reorganizacja 
placówki, powstała siedmioklasowa szkoła podstawowa. Potwierdzone dane 
działalności szkoły przez protokoły Rad Pedagogicznych rozpoczynają się w 1948 
roku. Pierwsze posiedzenie odbyło się 4 września 1948 roku. Kadra nauczycielska 
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składała się z trzech osób. Program nauczania w roku 1948 był realizowany w 
zakresie siedmiu klas szkoły podstawowej. Do szkoły uczęszczało 202 dzieci. 
Warunki lokalowe w szkole były ciężkie. Niewielka ilość sal zmusiła do 
przekształcenia pokoju mieszkalnego kierownika w salę lekcyjną. Brak ławek, 
ciasnota zmusiła do pracy na dwie zmiany. Lekcje prowadzone były przez trzech 
nauczycieli. 
W dniu 1 grudnia 1948 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w 
Brudzeniu Dużym. Szkoła została przeniesiona do dawnego pałacyku z XIV wieku, 
którego właścicielami byli Rościszewscy. Szkoła w owych czasach była centralnym 
punktem. Gdzie łączyło się życie kulturalne i społeczne wsi. 
W latach 80-tych do dworku szlacheckiego dobudowano budynek  szkoły.   
Od czasów reformy edukacyjnej w 1999 roku kształcenie w Szkole Podstawowej w 
Brudzeniu Dużym obejmowało wychowanie przedszkolne oraz pierwszy i drugi 
etap edukacyjny.       
W latach 2004-2009 do Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym i oddziału 
przedszkolnego  funkcjonującego przy niej uczęszczało : 
w roku szk. 2004/05 -  :  168 uczniów,  
                                        :  27.,, 0” 
w roku szk. 2005/06 –  : 165 uczniów,  
                                     :  28,, 0” 
w roku szk. 2006/07-   :  161 uczniów,  
                                         :  27.,, 0” 
w roku szk. 2007/08 –  :  158 uczniów,  
                                         :    26 ,, 0” 
w roku szk. 2008/09     :  157 uczniów,  
                                         :    27 ,, 0” 
W roku w stycznia 2008 utworzono pierwsze w Gminie Brudzeń Duży Przedszkole 
Samorządowe , w związku z czym  
w roku szk. 2009/10 :    szkoła podstawowa liczyła  162 uczniów, 
                                          przedszkole samorządowe   68  przedszkolaków 
w roku szk. 2010/2011- szkoła podstawowa liczyła  172 uczniów, 
                                          przedszkole samorządowe  75 przedszkolaków 
w roku szk. 2011/12 :    szkoła podstawowa liczyła  188 uczniów, 
                                          przedszkole samorządowe   75 przedszkolaków 
17 maja 2012  Rada Gminy w Brudzeniu Dużym  podjęła Uchwałę nr XVIII/123/12  
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym. W 
jego skład wchodzą : Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Brudzeniu 
Dużym. 
W roku szkolnym 2012/13 do szkoły podstawowej uczęszcza  174 dzieci do 9 
oddziałów , natomiast do przedszkola uczęszcza  79 dzieci  do 3 oddziałów ,  
Dzieci w zespole  rozwijają swoje zainteresowania i zdolności nie tylko w czasie zajęć 
lekcyjnych, ale także podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach tzw. 
„godzin karcianych” i zajęć współfinansowanych przez EFS.  
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     W roku szkolnym 2011 -2012  rozpoczęto realizację projektu  
 ,,Indywidualizacja nauczania w gminie Brudzeń Duży”                                                                     

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach”,  
Działanie 9.1 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  
Poddziałanie  9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych” kierowanego do uczniów klas I-III.  
W ramach którego prowadzone są zajęcia z zakresu: 

 socjoterapi, 
 rozwijanie zainteresowań matematyczno-językowych 
 logopedii, 
 trudności w czytaniu i pisaniu 

Realizacja w/w projektu zostanie zakończona w grudniu 2012. 
 
 ,, Otwarte przedszkola”   
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.  
Działanie 9.1 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  
Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej”, kierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym . 
Oraz warsztaty dla rodziców, prowadzone przez nauczycieli przeszkolonych przez 
MSCDN 
 

  „Przedszkole marzeń – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy 
Brudzeń Duży”   
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                              
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                             
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                                                           
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopnie upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej,  kierowanego do dzieci w wieku 3-5  oraz ich rodziców. 

 
W ramach którego prowadzone są zajęcia: 
 Rozwijające kompetencje kluczowe i zainteresowania: 

 Zajęcia teatralne 
 Zajęcia taneczne, 
 Zajęcia plastyczne, 

 Specjalistyczne: 
 Logopedyczne, 
 Gimnastyki korekcyjnej, 
 Pomoc psychologiczna. 
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 Tradycje: 
 
       Szkolno- przedszkolna tradycja jest elementem integrującym społeczność 
uczniowską oraz stanowi o niepowtarzalności miejsca jakim jest  Zespół Szkolno-
Przedszkolny .. Przez wiele lat w działalności naszej szkoły i przedszkola utrwaliły 
się pewne tradycje i zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
 
 Od początku istnienia prowadzona jest Kronika Szkoły, która odnotowuje 

wszystkie ważne wydarzenia i osiągnięcia.  
 Przyjmowanie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej odbywa się 

poprzez uroczyste ślubowanie  
 Równie uroczyście szkoła żegna absolwentów w ostatnim dniu nauki . 
  Szkoła organizuje międzyszkolne konkursy (m.in. Konkurs wiedzy 

pożarniczej”)  
 Akcje WOŚP – zbiórka pieniędzy 
 Pola nadziei – akcja charytatywna na rzecz Hospicjum 
 Dzień Matki 
 Dzień Dziecka 
 

 Baza zespołu: 

W zabytkowym dworku szlacheckim umiejscowione są 3 grupy przedszkolne, 4 
klasy szkoły podstawowej,  stołówka szkolna, biblioteka szkolna , zastępcza sala 
gimnastyczna, szatnia dla przedszkola, pokój wicedyrektora , pokój nauczycielski, 
pomieszczenie socjalne sprzątaczek, gabinet pedagoga-logopedy, łazienki … 
W latach 80-tych dobudowano do dworku budynek , w którym w chwili obecnej 
mieści się   5 sal  lekcyjnych, pomieszczenie świetlicy szkolnej, sekretariat, pokój 
dyrektora Zespołu, pokój nauczycielski, łazienki, szatnie, pomieszczenie socjalne , 
pomieszczenie gospodarcze.   
Uczniowie klas IV-VI korzystają z hali sportowej znajdującej się w Gimnazjum im. 
Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym znajdującego się w odległości 100 m od 
siedziby w/w zespołu.  
          Teren należący do Zespołu jest ogrodzony, znajduje się na nim plac zabaw dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, boiska: piłka nożna, siatkówka 
oraz park, w którym rosną stare, okazałe drzewa.  
                                                                             

 Lokalizacja: 
     Zespół Szkolno-Przedszkolny znajduje się we wsi Brudzeń Duży, w której 
znajduje się siedziba urzędu gminy.  Jest ona położona na terenie Brudzeńskiego 
Parku Krajobrazowego, w centrum obwodu szkolnego przy trasie komunikacyjnej 
Płock-Włocławek .  
 Do obwodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym należą dzieci  z 
20 miejscowości. 
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Kadra szkoły : 
       W roku szk. 2012/2013 w Zespole pracuje 22  nauczycieli, w tym 9 nauczycieli 
dyplomowanych, 10 mianowanych i  3  kontraktowych. Kadra pedagogiczna posiada 
wysokie kwalifikacje, większość do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. 
Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez 
aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych ( WDN, konferencje Rady 
Pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty z rodzicami) oraz w formach 
zewnętrznych ( studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania 
metodyczne, warsztaty).  Przydział godzin jest zgodny z kwalifikacjami .                          
    Obsługa administracyjno-gospodarcza to  11  pracowników oraz służba BHP na 
każde żądanie i życzenie pracowników i pracodawcy .  

 
II. Cele zespołu. 

1. cele ogólne – perspektywiczno- strategiczne: 
a) promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku 
b) rozwijać samodzielność uczniów 
c) podnosić jakość nauczania i uczenia się. 

 
2. cele etapowe  i operacyjne : 
a) wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym  
       i uczniem mającym trudności w nauce 
b)   dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować  
      do podjęcia nauki w gimnazjum 
 c)   włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły. 

 

 III. Misja zespołu.  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym to miejsce : 

 poszanowania godności i praw każdego człowieka; 

 sprawiedliwego rozwiązywania problemów; 

 przygotowania uczniów- wychowanków do: 
-     zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom       

            dorosłego życia;     
- świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie; 
- dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie; 
- korzystania ze źródeł informacji; 
- wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań; 
- poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania; 
- uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie. 

 uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców,  
lecz dla  życia.  
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IV. Model absolwenta .  

Nasz absolwent:  

 ma poczucie własnej godności i wartości  
 wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce  
 jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk  
 szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe  
 odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości  
 rozumie innych i potrafi z nimi współpracować  
 radzi sobie ze stresem  
 jest otwarty na innych, szczery i życzliwy  
 jest asertywny  
 jest kulturalny i odpowiedzialny  
 ma poczucie humoru  
 dba o swoje zdrowie i otoczenie  

V.    Nauczyciel w naszym zespole : 
 uczy poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną  
 uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków  
 uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy  
 troszczy się o harmonijny rozwój ucznia  
 wprowadza go w świat wiedzy  
 stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości  
 rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego  
 rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.  

VI. Mocne strony zespołu 

 Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, również do pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym. 

 Wysokie wyniki w różnorodnych konkursach przedmiotowych 
artystycznych, sportowych, 

 Różnorodne formy działań integrujące środowisko szkolne i lokalne, 

 Różnorodna pomoc uczniom i ich rodzinom – znajomość środowiska, 

 Udział szkoły w programach współfinansowanych ze środków UE, 

 Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania 
uczniów oraz niezbędnych do opanowania wiadomości i umiejętności 
szkolnych, 

 Systematyczne doskonalenie zawodowe,  

 Budowanie i pielęgnowanie tradycji szkolnej, 

 Praca metodami aktywizującymi, 

 Sala komputerowa z dostępem do Internetu szeroko wykorzystywane, 
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 Organizacja licznych wyjazdów do miejsc kultury dla uczniów 

 Współpraca z PPP, GOPS, Posterunkiem policji, Sanepidem 

 Życzliwość i konstruktywna współpraca w zespole pracowników, 

 Współpraca z rodzicami i  Radą Rodziców, 

 Świetlica szkolna i stołówka zapewniająca opiekę i dożywianie, 

 Specjaliści/ terapeuci 

 Biblioteka 

 Drużyna zuchowa,  

 Podjazd dla osób niepełnosprawnych 

VII. Słabe strony zespołu  

 Brak zajęć korygujących wady postawy, 

 Przepływ informacji między kadrą pedagogiczną 

 Mała ilość środków finansowych na wzbogacanie zasobów biblioteki, zakup 
pomocy dydaktycznych, terapeutycznych 

 Za małe pomieszczenie stołówki w trakcie obiadu, 

 Instalacja kanalizacyjna , hydrauliczna i stolarka okienna w złym stanie 

 Ciemne, niskie pomieszczenie świetlicy/  brak pomieszczenia na świetlicę 

 Brak psychologa, 

 Roszczeniowa postawa części rodziców, 

 Brak  strony internetowej, 

 Brak zajęć języka angielskiego w przedszkolu, 

 Brak imienia Zespołu (sztandaru) 

 Mała ilość sali lekcyjnych w naszym skrzydle 

 Brak stojaka do map 

 

VIII. Szanse dla  zespołu  

 Pedagogizacja wśród rodziców; Ujednolicenie oddziaływań szkoła-dom, 

 Poprawa warunków lokalowych poprzez rozbudowę i remonty 
dobudowanego do dworku budynku, 

 Zaangażowanie rodziców we wszystkie obszary pracy szkoły, 

 Szkoła centrum kultury na wsi, 

 Pomoc uczniom o różnorodnych potrzebach, 

 Otwartość szkoły na oczekiwania uczniów i rodziców, 

 Aktywnie działająca Rada Rodziców, 

  Wszyscy pracownicy współdziałają dla dobra placówki, 

 Promocja szkoły, 

 Wysoka jakość pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i 
wychowawczej, 

 Nowoczesne technologie stosowane w nauczaniu/bogacenie w nowe pomoce 
dydaktyczne, 
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 Systematyczna współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami , 

 Pozyskiwane pozabudżetowych środków finansowych, 

IX. Zagrożenia dla  zespołu  

 Niż demograficzny,  

 Migracje rodziców za pracą  

 Problemy wychowawcze, 

 Ubóstwo rodzin/ bezrobocie/ wyuczona bezradność , 

 Roszczeniowa postawa wielu rodziców ,  

 Mała motywacja do nauki. 

 Telewizor i komputer jako najczęstsza forma spędzania wolnego czasu, 

 Zaburzenia emocjonalne u uczniów, 

 Zaniedbywanie problemów zdrowotnych dzieci przez rodziców, 

 Zachowania patologiczne wśród rodziców, 

 Biurokracja w szkolnictwie, 

 Niechęć uczniów do nauki „ot tak jestem tu to już coś zrobię”. 

X. Kierunki działania na  najbliższe 5 lat : 

 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.  
 

Głównym celem pracy Zespołu  jest podnoszenie jakości jej pracy  w następujący 
sposób:                                                                                                                                      
  1. Sporządzać rzetelne i przede wszystkim realistyczne plany nadzoru  
    pedagogicznego na kolejny rok szkolny.  
  2. Opracowywać szczegółowe harmonogramy obserwacji wszystkich form zajęć  
    prowadzonych przez nauczycieli Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w   
    Brudzeniu Dużym  
  3. Przestrzegać ściśle ustalonych i przyjętych do realizacji w danym roku  
    szkolnym planów, programów i harmonogramów.  
  4. Opracowywać propozycje zadań zespołów przedmiotowych na każdy rok   
    szkolny.  
  5. Egzekwować ściśle sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych po   
    każdym semestrze.  
  6. Monitorować stale poziom nauczania z poszczególnych przedmiotów,  
     poprzez okresowe badania wyników nauczania.  
  7. Upowszechniać wyniki i wnioski z prowadzonych badań wśród członków  
     Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i innych organów szkoły.  
  8.Tworzyć i powoływać zespoły robocze do rozwiązywania bieżących   
     problemów szkoły.  
  9. Doskonalić formy wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.  
10.Wspierać rozwój zawodowy nauczycieli.  
11.Dążyć do powiększania oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.  
12.Zachęcać uczniów do aktywniejszego udziału w konkursach i olimpiadach  
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     przedmiotowych.  
13.Ułatwiać wychowawcom klas i nauczycielom poszczególnych przedmiotów  
    organizację wycieczek szkolnych: krajoznawczych , lekcji muzealnych i   
    bibliotecznych.  
14.Wzbogacać bazę dydaktyczną szkoły.  
15.Dokonywać w miarę posiadanych możliwości finansowych i  
     organizacyjnych zakupu nowych pomocy dydaktycznych i poglądowych.  
16.Ułatwiać uczniom nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami gimnazjów  
     prezentujących własną ofertę edukacyjną.  
17.Włączać szerzej rodziców uczniów do podejmowanych w szkole działań i  
     przedsięwzięć.  
18.Organizować dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów.  
19.Ułatwiać nawiązywanie kontaktów nauczycieli Zespołu Szkolno-  
     Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym z  nauczycielami innych szkół, w celu   
     wymiany doświadczeń w zakresie podnoszenia jakości pracy.  
20.Zachęcać nauczycieli do zdobywania uprawnień egzaminatorów  
     sprawdzianów prowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  
21. Rozwijać samorządność uczniowską poprzez udział przedstawicieli uczniów  
     w pracach organów szkoły.  

 
 Promocja szkoły.  
,,Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku         

    oraz upowszechnia swoje osiągnięcia” 
 
Najważniejszym celem działań promujących placówkę jest, aby Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Brudzeniu Dużym , niezależnie od tzw. rejonizacji, stał się dla dzieci 
z gminy  i ich rodziców przedszkolem - szkołą świadomego wyboru. Aby tak się 
stało, należy we współpracy ze wszystkimi organami szkoły uatrakcyjniać ofertę 
edukacyjną i proponować nowe rozwiązania, które przyciągną do nas dzieci 
przekonanych, że tylko u nas znajdą to, o czym marzą i co w przyszłości pozwoli im 
ukształtować życiowe oczekiwania.. 
 Najbardziej istotne zadania w zakresie skutecznej promocji szkoły to:  

 
1. Uaktualnianie i wszechstronną prezentację oferty edukacyjnej Zespołu 

nakierowanej na potrzeby społeczności lokalnej.  
 

 Przygotowanie oferty edukacyjnej na kolejny rok szkolny poprzedzone  zostanie 
rozeznaniem potrzeb i oczekiwań przyszłych uczniów i ich rodziców poprzez  
opracowanie  arkusza diagnostycznego, skierowanego do rodziców 
podejmujących decyzję o zapisaniu dziecka do szkoły podstawowej- przedszkola 
co pozwoli przygotować  najbardziej optymalną oferty zadań rzeczowych na 
następny rok szkolny.  
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2. Organizowanie „Dni Otwartych Szkoły”, festynów, konkursów, zawodów, 
wycieczek i innych imprez okolicznościowych.  

 

 Na początku każdego roku szkolnego opracowywany będzie we współpracy ze 
wszystkimi nauczycielami i wychowawcami klas kalendarz imprez i uroczystości 
szkolnych, w którym obok cyklicznie odbywających się imprez, powinny być 
proponowane nowe formy promocji szkoły. Ich realizacja powierzona zostanie 
wybranym zespołom klasowym, zespołom przedmiotowym oraz świetlicy 
szkolnej i powinna objąć jak największą liczbę uczniów szkoły.  

 Wybór logo szkoły : 
a) rozpropagowanie „logo” na: komputerach, wizytówkach, koszulkach 

sportowych, kartach świątecznych, papierze z nadrukiem, 
 „Drzwi otwarte”  

Zorganizowanie imprezy dla dzieci 3,4,5-letnich i ich rodziców poprzez: 

a) przedstawienie teatralne – bajka, 
b) zwiedzanie przedszkola i szkoły, 
c) spotkanie z uczniami szkoły, 
d) poczęstunek, 
- rozwieszanie plakatów, 
- foldery reklamowe, 
- zaproszenia, 

 „Szkoła otwarta” (oferta dla dorosłych mieszkańców) 
         Organizacja spotkania z ciekawymi ludźmi: 

a) spotkanie z nauczycielami emerytowanymi (ich wspomnienia), 
b) szukanie ludzi z hobby i z talentami, historyczną przeszłością. 

 „Moja szkoła” 
a).przygotowanie inscenizacji celem ukazania walorów naszej szkoły, 

       b).w kl. IV, V, VI przeprowadzić zajęcia na temat „Czym (jak) zachęcisz   
           kolegę/koleżankę, aby  chciał/a uczyć się w Twojej szkole?” 
 „Jak widzą naszą szkołę” Organizowanie uroczystości dla środowiska: 

a) Wigilia w szkole, 
b) Choinka szkolna, 
c) Dzień Babci i Dziadka, 
d) Piknik  Rodziny 

 Cudze chwalimy, swoje też znamy…                                                                                  

Upowszechnienie, promowanie informacji na temat pracy szkoły poprzez: 

a) gazetki szkolne i klasowe, 
b) założenie i systematyczne uaktualnianie strony internetowej 
c) redagowanie artykułów do prasy lokalnej 
d) redagowanie gazetki szkolnej 
e) lepsze eksponowanie trofeów zdobywanych przez uczniów w zawodach,    

olimpiadach i turniejach sportowych,  
f) - opracowanie prezentacji multimedialnej szkoły,  
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3. Ustalenie patrona i nadanie jego imienia                                                             
    Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Brudzeniu Dużym. 
Biorąc pod uwagę ogromny potencjał w postaci rodziców, nauczycieli , dzieci , 
pracowników szkoły i ogromną chęć do działania na rzecz szkoły zaplanowano 
powyższe działanie,  
      Patron szkoły jest czymś, co : 

 wyróżnia daną placówkę z całego szeregu bezimiennych szkół. 

 wzór i autorytet 

 buduje tradycję i tożsamość 

 ucząc bawi, bawiąc uczy 

 czasem się opłaci… 
 

4.Poszerzanie komercyjnej oferty usługowej szkoły.  
Skuteczna promocja powinna wynikać również z działań o charakterze 
komercyjnym.  Tego rodzaju działania powinny między innymi dotyczyć oferty 
wynajmu i użyczenia bazy szkoły.  

 
5. Współpraca z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi z terenu gminy, 
powiatu i regionu w zakresie organizacji koncertów, spektakli teatralnych, pokazów 
tanecznych i konkursów przedmiotowych. 
 
6. Powołanie zespołu roboczego do spraw promocji szkoły . 
 

 Kadra pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                              
      w Brudzeniu   Dużym                                                                                                                                   
Najbardziej istotne zadania w w/w zakresie to: 
  1. Stwarzanie maksymalnych preferencji nauczycielom dążącym do podwyższania   
      swoich kwalifikacji i uprawnień zawodowych.  
  2. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli.  
  3. Ułatwianie pokonywania kolejnych szczebli awansu zawodowego.  
  4. Stwarzanie możliwości realizowania przez nauczycieli planów i ambicji   
      zawodowych.  
  5. Ergonomiczne planowanie tygodniowego podziału zajęć edukacyjnych z  
      uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań indywidualnych nauczycieli.  
  6. Stwarzanie nauczycielom możliwości podejmowania pracy dodatkowej w innych  
      szkołach, jednakże z zastrzeżeniem, że nie może odbywać się to ze szkodą dla  
      szkoły macierzystej.  
  7. Pomoc w publikowaniu i realizowaniu programów własnych nauczycieli i  
      zespołów przedmiotowych.  
  8. Umiejętne motywowanie kadry pedagogicznej do działań wykraczających poza    
      obowiązki. 
  9. Doskonalenie systemu przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych.  
10. Rozwijanie form integrowania nauczycieli i innych pracowników szkoły.  
11. Szersze włączanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno- 
      Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym do pracy w innych organach szkoły, w  
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      komisjach i zespołach problemowych, rozwiązujących najistotniejsze problemy    
      życia szkoły.  
12. Pomoc w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.  
13. Materialne wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych  
      nauczycieli.  
14. Włączanie nauczycieli do pracy w szkolnych zespołach egzaminacyjnych w  
      czasie zewnętrznych sprawdzianów po klasie VI.  
15. Organizowanie konferencji szkoleniowych Rady Pedagogicznej.  
16. Włączanie chętnych nauczycieli do przygotowywania imprez szkolnych i  
      rocznicowych.  
17. Zachęcanie do jak najszerszego udziału kadry pedagogicznej w przygotowaniach  
      Dni Otwartych Szkoły oraz innych imprez ujętych w kalendarzu pracy szkoły.  
18. Tworzenie właściwej atmosfery pracy.  
 

 Warunki działalności szkoły – rozwój bazy lokalowej i dydaktycznej.  
Rozwój cywilizacyjny oraz dbałość o właściwy rozwój młodego pokolenia nakazuje 
nam systematyczną poprawę warunków lokalowych Zespołu. Dbałość o majątek, 
systematyczne modernizowanie budynku i wyposażanie go w nowoczesny  sprzęt i 
pomoce zgodnie z planem finansowym wpłynie na stwarzanie naszym 
dzieciom/uczniom jak najlepszych warunków nauki i zabawy. Potrzeby są 
oczywiście ogromne i zróżnicowane, niemniej jednak te najważniejsze i najpilniejsze 
to:  

 Rozbudowa budynku współczesnego , której celem jest dostosowanie 
warunków lokalowych do zdiagnozowanego wzrostu liczby dzieci szkolnych 
i potrzeb rodziców na utworzenie kolejnych grup przedszkolnych oraz 
wymiana okien , rur kanalizacyjnych, hydrauliki / grzejniki/ , udrożnienie 
wentylacji w obydwu budynkach.  

 Odnowienie elewacji zewnętrznej w części budynku współczesnego z 
ukierunkowanie na zbliżenie go wyglądem do części DWORKOWEJ .   

 Kapitalny remont stołówki znajdującej się w dworku szlachecki wraz z 
wymianą stołów i siedzisk. 

 Remont korytarzy  w budynku współczesnym/ wymiana lamp 
oświetleniowych uzupełnienie braków tynku, malowanie/ 

 Remont pomieszczeń piwnicznych stanowiących szatnie, świetlice szkolną, 
harcówkę/ 

 Remont pomieszczenia kotłowni/ pomieszczenia na skład opału/ 
 Ograniczenie ruchu samochodów na terenie szkoły,  
 Wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów nauczycieli i rodziców 

przywożących dzieci.  
 Naprawa chodników  stanowiących zewnętrzne ciągi komunikacyjne 
 Doposażenie wszystkich klasopracowni przedmiotowych w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne wpłynie na atrakcyjność form pracy z uczniami 
 Podnoszenie estetyki pomieszczeń placówki poprzez zaangażowanie 

rodziców naszych uczniów, co wpłynie  na zacieśnianie więzi wszystkich 
członków społeczności. 
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 Kierowanie szkołą i obieg informacji.  
Dla właściwego funkcjonowania szkoły szczególnie istotnym problemem jest 

zapewnienie sprawnego działania szeroko rozumianej administracji szkolnej oraz 
sprawnego zarządzania i niezakłóconego obiegu informacji w formie : 
1. Systematyczne usprawnianie pracy administracji szkoły - pozwalające na 
sprawne i bezkonfliktowe załatwianie spraw,  
2. Powołanie kompetentnego wicedyrektora – akceptowany przez grono 
pedagogiczne i innych pracowników szkoły, akceptującego cele i zadania zespołu, 
mającego wspólną wizję przyszłej pracy, posiadającego szeroką wiedzę, umiejętności 
i kompetencje.  
3. Swobodny kontakt z dyrektorem szkoły – umożliwiający szybkie i sprawne 
załatwianie bieżących spraw wszystkich interesantów.  
4.Uaktualnianie obowiązującej dokumentacji szkolnej – statutu regulaminów, 
programów i planów związanych z procesem edukacyjnym i funkcjonującymi w 
szkole stosunkami pracy.  
6. Upowszechnianie wymaganej dokumentacji szkolnej – wśród członków Rady 
Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym i innych 
organów szkoły.  
7. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów – w ramach Rady Rodziców oraz 
tzw. „rad oddziałowych”.  
8. Systematyczna współpraca ze wszystkimi organami szkoły – w celu 
rozwiązywania aktualnych problemów szkoły.  
9. Sprawne organizowanie i przeprowadzanie - zebrań z rodzicami uczniów, 
konferencji i posiedzeń Rady Pedagogicznej.  
10. Egzekwowanie ścisłego przestrzegania dyscypliny, czasu pracy i prawa 
oświatowego – przez nauczycieli i dzieci i rodziców Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym 
11. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji.  
- stworzenie jednolitych zasad komunikacji - określenie sposobu przekazywania 
informacji uczniom i nauczycielom,                                                          
- lepsze wykorzystanie poczty internetowej-  przesyłanie informacji nauczycielom z 
wykorzystaniem poczty internetowej,                                                  - informowanie o 

przyjętych i stosowanych  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym 
procedurach, regulaminach i dokumentacji szkolnej,                                                                                                                           
- racjonalizacja dostępu do - biblioteki szkolnej, czytelni, świetlicy zajęć 
pozalekcyjnych.  
- systematyczne redagowanie – strony internetowej szkoły, komunikatów i 
informacji o Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym, zarówno w 
kontekście działań bieżących, jak i podejmowanych zamierzeń i przedsięwzięć.  
- współpraca z - lokalną gazetą w celu promowania szkoły i eksponowania jej 
osiągnięć.  
- zapoznawanie nauczycieli i pracowników szkoły – z bieżącymi informacjami, 
komunikatami i ogłoszeniami. 
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 Zadania doskonalące jakość pracy szkoły w zakresie kształcenia.  
Nie ulega wątpliwości, że najlepszą wizytówką każdej szkoły jest utrzymywany 
przez nią poziom kształcenia. Niezależnie od posiadanych planów działań 
podnoszących jakość pracy szkoły, ostatecznie o jej sukcesach decyduje wiedza i 
umiejętności, z jakimi absolwent opuszcza mury szkoły po zakończeniu kolejnego 
etapu edukacji w związku z tym  należy:                                                                                      
  1.Opracowywać w ramach pracy zespołów przedmiotowych szkolny zestaw   
      programów nauczania na dany rok szkolny.  
  2. Systematycznie uaktualniać przedmiotowe programy nauczania.  
  3. Uściślać kryteria oceniania i dostosowywać je do poziomu konkretnego zespołu   
      klasowego.  
  4. Dostosowywać wymagania do możliwości i indywidualnych uzdolnień uczniów.  
  5. Wypracować skuteczne formy i sposoby pracy z uczniem zdolnym.  
  6. Opracować sposoby wyrównywania braków i zaległości uczniów.  
  7. Rozpoznawać na początku I klasy ewentualne braki wiedzy i umiejętności   
      wyniesione w czasie realizacji obowiązku rocznego przygotowania    
      przedszkolnego.  
  8. Stwarzać optymalne warunki do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami   
      edukacyjnymi.  
  9. Nawiązać ściślejsze  formy współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno –   
      Pedagogiczną w zakresie przeciwdziałania skutkom niepowodzeń szkolnych.                                           
10. Rozwijać indywidualne pasje i zainteresowania uczniów.  
11. Zachęcać uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  
12. Włączyć się czynnie do innowacji pedagogicznych.  
13. Zachęcać członków Rady Pedagogicznej do podejmowania działań   
      innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych.  
14. Ułatwiać organizację nauczania indywidualnego według wskazań organu    
      prowadzącego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  
15. Rozszerzyć ofertę zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, kół  
      zainteresowań i gimnastyki korekcyjnej z puli godzin do dyspozycji dyrektora  
      szkoły.  
16. Nagradzać indywidualne sukcesy i osiągnięcia uczniów.  
17. Stosować racjonalne kryteria przydziału obowiązków wychowawcy dla  
      poszczególnych klas.  
18. Poprawić znacząco frekwencję uczniów na zajęciach edukacyjnych.  
19. Korzystać umiejętnie ze sprawdzonych wzorców i doświadczeń.  
20. Stosować różnorodne i skuteczne formy obserwacji zajęć w ramach  nadzoru  
      pedagogicznego.  
21. Zachęcać nauczycieli do prowadzenia zajęć otwartych i dzielenia się swoją  
      wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.  
22. Przeprowadzać symulacje i próby zewnętrznych sprawdzianów klas VI.  
23. Stosować w większym stopniu aktywizujące metody nauczania.  
24. Lepiej wykorzystywać technologię komputerową do prowadzenia lekcji z 
różnych  przedmiotów.  
25. Analizować wspólnie z uczniami wyniki sprawdzianów .  
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 Zadania doskonalące jakość pracy szkoły w zakresie wychowania i opieki.  
Rodzice każdego dnia do placówki oddają  pod opiekę swoje dzieci-  swój skarb. 
Wszyscy pracownicy placówki w ciągu pobytu  dziecka w przedszkolu i szkole 
muszą dbać o ich bezpieczeństwo właściwe relacje między całą społecznością.                                                                                                         
Uczeń w placówce musi czuć się dobrze, musi mieć zapewnione poczucie 
bezpieczeństwa. Szczególnie ważną rolę mają tu do spełnienia wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, oraz nauczyciele pracujący w świetlicy. W związku z 
pojawiającymi się coraz częściej problemami wychowawczymi jako konsekwencji 
niewydolności rodzin, ich ubóstwa, migracji rodziców konieczne jest prowadzenie 
działalności profilaktycznej. Działania opiekuńcze i wychowawcze muszą być 
prowadzone w ścisłej współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz innymi 
instytucjami wspomagającymi. Wszystkie prowadzone działania powinny być 
zgodne z opracowanym i przyjętym do realizacji Programem Wychowawczym i 
Profilaktyki Zespołu oraz z wykorzystaniem realizowanego ogólnopolskiego 
społecznego programu „Szkoła bez przemocy”. 
W Zespole na bieżąco musi być monitorowana sytuacja materialna dzieci/uczniów 
oraz udzielana systematyczna pomoc w różnych formach w związku z tym należy 
podejmować następujące działania w zakresie : 
1. Zapewnienia w ofercie edukacyjnej szkoły jasnych kryteriów rekrutacji uczniów 
do przedszkola i klas pierwszych.  
2. Ukierunkowania programów i planów pracy wychowawczej na kształtowanie i 
utrwalanie postaw tolerancji, poszanowania godności innych ludzi i uczciwości.  
3. Ścisłego respektowania należnych uczniom praw i ich upowszechniania, ze 
szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
4. Zapewnienia należnej uczniom opieki i wsparcia ze strony nauczycieli, pedagoga 
szkolnego, pielęgniarki szkolnej i innych pracowników szkoły,  
5. Bezwzględnego reagowania na wszelkie przejawy agresji, przemocy i naruszania 
godności innych.  
6. Zagwarantowania uczniom jasnych i przejrzystych kryteriów oceniania w Statucie 
Szkoły oraz ich upowszechnienie poprzez wychowawców klas.  
7. Objęcia ściślejszą opieką uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami.  
8. Stworzenia w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły skutecznej 
formy dożywiania uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
materialnej . 
9. Objęcia systemem stypendialnym uczniów ubiegających się o pomoc materialną 
oraz uczniów osiągających wybitne wyniki kształcenia i sukcesy sportowe.  
10. Okresowe analizy i dyskusje z udziałem rodziców na temat efektów 
podejmowanych działań opiekuńczych i wychowawczych.  

XI.    Ewaluacja  koncepcji : 
1. wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły; 

2. sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym  ( styczeń, czerwiec); 

3. wnioski z ewaluacji wewnętrznej; 

4. opinie rodziców; 

5. ocena i modyfikacja koncepcji 
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IX. Załączniki  
1. plan pracy szkoły 2012/2013; 

2. plan pracy szkoły 2013/2014; 

3. plan pracy szkoły 2014/2015; 

4. plan pracy szkoły 2015/2016; 

5. plan pracy szkoły 2016/2017; 

6. program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. 

 

 
       Zatwierdzona do realizacji Uchwałą RP nr 3/2012/13  z dnia 3.09.2012 r  
 
                
      Zatwierdzona do realizacji Uchwałą RR nr 2/2012/13  z dnia 28.09.2012 r  
 
              
      Zatwierdzony do realizacji przez SU dnia 29.09.2012 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


