
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU 

Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Krakowie przy ul. Popławskiego 17 

 

Wizytówka szkoły na dzisiaj: 

To, jaka jest i będzie Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zależy od sposobu 

zarządzania przez dyrektora przy współudziale kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, 

uczniów, rodziców i sojuszników szkoły. 

Z myślą o spełnieniu wymagań i oczekiwań, opracowując koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły 

uwzględniłam priorytety i plany na przyszłość w istotnych obszarach funkcjonowania szkoły. Najistotniejsze 

jest to, by szkoła była miejscem kształcenia, opieki i wychowania polem do kreowania postaw opartych na 

już wypracowanych najcenniejszych wartościach. Zależy nam na   współpracy z licznymi instytucjami. Naszymi 

partnerami są: Rada Dzielnicy XII, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, Związek 

Piłsudczyków Oddział Małopolski, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego i pobliskie przedszkola. 

Chcemy „Kreować nową jakości szkoły poprzez pracę zespołową i kształtowanie postawy 

przedsiębiorczości społeczności szkolnej”. W dobie rozwijającego się świata i otwartości ludzi na wiedzę 

płynącą z ciągłych odkryć w różnych dziedzinach życia pragniemy, by nasi uczniowie potrafili dostrzegać te 

zmiany, poszukiwać, tworzyć, zmagać się z wyzwaniami świata współczesnego. Jako szkoła zaangażowana 

we wszechstronny rozwój ucznia będziemy kłaść duży nacisk na opiekę nad uczniami, którzy napotykają 

bariery w procesie edukacyjnym. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej będziemy organizować 

zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, dydaktyczno–wyrównawcze, terapeutyczne i socjoterapeutyczne.  

W ramach godzin dyrektorskich będą prowadzone zajęcia rozwijające pasje i zdolności ukierunkowane na 

ucznia zdolnego. Mamy bardzo dobrze zorganizowaną bazę sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt 

multimedialny z szerokopasmowym dostępem do Internetu w tym pracownie przedmiotowe: fizyczno-

chemiczną i biologiczno-geograficzną.   

Miejscem chętnie odwiedzanym przez uczniów jest biblioteka szkolna, która służy do  realizacji potrzeb 

i zainteresowań dzieci, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz popularyzowania czytelnictwa 

wśród uczniów. Biblioteka, jako centrum informacji, posiada bogaty księgozbiór  podręczny (encyklopedie, 

słowniki, leksykony, atlasy, książki o  tematyce przyrodniczej, geograficznej, historycznej i artystycznej), 

literaturę dla dzieci i młodzieży oraz zbiory audiowizualne. W ramach zajęć wychowania fizycznego 

uczniowie mogą korzystać z dwóch sal gimnastycznych, siłowni oraz nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych 

– do koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej i ręcznej, bieżni i rowu do skoku w dal. Jesteśmy bardzo 

dumni, że nasi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Co roku uczniowie 

biorą udział w Kuratoryjnych konkursach przedmiotowych dla szkół podstawowych. W szkole działa teatr 

„Meander”, który swoimi występami wzbogaca imprezy szkolne i pozaszkolne. Tradycją szkolną jest 

organizowany co roku „Tygodnia Talentów”, podczas którego uczniowie prezentują swoje pasje. Aby 

umożliwić uczniom wszechstronny rozwój, nauczyciele organizują zajęcia edukacyjne w terenie m.in. na 

Wawelu, w krakowskich muzeach, kinach i teatrach w Bibliotece Pedagogicznej, Sądzie Rejonowym, 



Politechnice Krakowskiej oraz w Instytucie Goethego. Bierzemy udział w licznych projektach: „Zielony 

Kraków”, „Zdrowy oddech”, „Powietrze bez śmieci”, „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”, 

„Finanse dla najmłodszych”, „Bezpieczny Kraków”, „Uczeń Obywatel”, „eTwinning”. 

Jako szkoła zaangażowana we wszechstronny rozwój ucznia będziemy kłaść duży nacisk na opiekę nad 

uczniami, którzy napotykają bariery w procesie edukacyjnym.  W ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej organizujemy dla uczniów z klas I-VIII zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, dydaktyczno–

wyrównawcze, terapeutyczne i socjoterapeutyczne. W naszej ofercie mamy też zajęcia ukierunkowane na 

ucznia zdolnego.  

Jako dyrektor realizować będę pełnić nadzoru pedagogicznego w obszarze ewaluacji, kontroli, wspomagania 

i monitorowania w oparciu o stworzony corocznie plan nadzoru pedagogicznego 

W ubiegłym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego w ramach programu polityki 

zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci 

i młodzieży w szkołach w 2018 r.”, który realizowany będzie do 2023 roku. W ramach tego projektu gabinet 

stomatologiczny mieszczący się w budynku szkoły został wyposażony w najnowszego typu unit 

dentystyczny wraz z dodatkowym wyposażeniem i jest jednym z czterech gabinetów w Gminie Miejskiej 

Kraków. Od lat na szeroką skalę realizujemy z uczniami projekty proekologiczne. Efektem naszych działań 

jest uzyskanie międzynarodowego certyfikat „Zielona flaga”. Nasi uczniowie wstępują w szeregi drużyny 

harcerskiej i gromady zuchowej Szczepu ZHP „Gwieździsty” działającej na terenie naszej szkoły. 

Działający w szkole Samorząd Uczniowski propaguje akcje charytatywne. Promują „ład i porządek” 

w pomieszczeniach szkolnych. Są aktywni w działaniach patriotycznych, biorą udział w uroczystościach 

upamiętniających ważne Święta Narodowe i lokalne. Samorząd Uczniowski aktywnie rozwija samorządność 

poprzez różne działania np.: kampania wyborcza  oraz akcje tematyczne wypływające z potrzeb uczniów, 

mające na celu uatrakcyjnić i wzbogacić proces edukacyjny. 

Od kilku lat naszą tradycją jest organizowanie dla całej społeczności lokalnej Dni Prokocimia oraz Pikniku 

Rodzinnego. Są to imprezy dedykowane całym rodzinom, które umożliwiają aktywny odpoczynek w miłej 

atmosferze.  

 

Dyrektor Szkoły  

Urszula Banaś 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dyrektor pełniąc nadzór pedagogiczny: 

 realizuje założenia nadzoru pedagogicznego w obszarze ewaluacji, kontroli, wspomagania 

i monitorowania w oparciu o stworzony corocznie plan nadzoru pedagogicznego; 

przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające z pełnionego nadzoru 

pedagogicznego, 

 prezentuje aktywny i twórczy wizerunek przewodniczącego Rady Pedagogicznej,  

 monitoruje i wspiera awans zawodowy nauczycieli, 

 postępuje zgodnie z etyką zawodu nauczyciela,  

 systematycznie podnosi umiejętności pedagogiczne, aby efektywniej wspomagać rozwój 

uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,  

 kształtuje u uczniów postawy dążące do doskonalenia siebie, osiągania sukcesu, 

prezentujące pożądane wartości moralne i obywatelskie, 

 realizuje ustalone plany zgodnie z oczekiwaniami uczniów, nauczycieli i rodziców,  

 jest inspiratorem procesu tworzenia i realizowania planów pracy szkoły, 

 jest twórca prawa wewnątrzszkolnego zgodnego ze zmianami wynikającymi z ustaw, 

rozporządzeń, uchwał i zarządzeń, 

 zapoznaje pracowników i nauczycieli ze zmianami w prawie oświatowym, 

 współpracuje ze związkami zawodowymi w zakresie przestrzegania prawa. 

 

 

Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi poprzez dbałość o:  

 

 Pozyskiwanie w środowisku zewnętrznym sojuszników wspierających działania szkoły.  

 Kreowanie rzeczywistości szkolnej (przestrzeni, wyposażenia) w perspektywie wyzwań 

przyszłości. 



 Otwarcie przestrzeni szkolnej na inicjatywy i działania uczniowskie.  

 Kierowanie szkołą w atmosferze życzliwości i zrozumienia.  

 Strategiczne zarządzanie kadrą połączone z planem doskonalenia nauczycieli, rozwojem 

szkoły i demograficznymi uwarunkowaniami.  

 Modyfikowanie i poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami środowiska.  

 Wprowadzanie działań innowacyjnych. 

 Delegowanie zadań nauczycielom, pracownikom A/O zgodnie z ich kompetencjami 

i kwalifikacjami.  

 Nagradzanie pracowników za osiągane sukcesy i motywowanie do dalszej pracy.  

 Doskonalenie procesu komunikowania się z pracownikami szkoły poprzez: kontakty 

indywidualne, spotkania organizacyjne i szkoleniowe, zarządzenia, komunikaty, regulaminy 

i procedury  

 Realizacja różnorodnych działań i projektów promujących zdrowy styl życia oraz dbałość 

o środowisko naturalne.  

 Realizację działań, przedsięwzięć i projektów kształtujących postawy patriotyczne. 

 Stworzenie warunków optymalnego uczenia się uczniów cudzoziemskich. 

 

                                                           

 

Nauczyciele budują klimat uczenia się poprzez:  

 Uczestniczenie w planowaniu procesów związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką.  

 Zespołowe organizowanie procesów edukacyjnych.  

 Rozpoznanie potrzeb ucznia i ustalanie w dialogu z nim lub jego rodzicami celów 

rozwojowych.  

 Tworzenie atmosfery pracy w szkole w poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia indywidualnego.  

 Tworzenie pozytywnego szkolnego etosu, z którego wynika, że warto się uczyć, że uczenie jest 

interesujące.  

 Kreatywne poszukiwanie nowych rozwiązań, by proces edukacyjny pobudzał ucznia do 

poszukiwania i odkrywania wiedzy.  

 Szukanie powiązań pomiędzy treściami przedmiotowymi – korelacja międzyprzedmiotowa.  



 Uczestniczenie w kursach, warsztatach, prelekcjach, wykładach oraz zdobywanie nowych 

kwalifikacji. 

 Śledzenie zmiany w prawie oświatowym i właściwie wprowadzanie ich w „życie szkolne”. 

  Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji. 

  Tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości.  

 Pomoc w przezwyciężaniu specyficznych trudności w nauce.  

 Analizowanie, modyfikowanie i ewaluowanie procesów edukacyjnych dla osiągania sukcesu 

w procesie uczenia się ucznia.  

 Podejmowanie wspólnie z uczniami działań innowacyjnych. 

 Uczestniczenie w sieci nauczycieli uczących się. 

 Pracę wielopoziomową, uwzględniającą proces uczenia się ucznia migrującego. 

 

 

 

 

 

Uczeń jako podmiot procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się:  

 

 Współpracuje z nauczycielami i innymi uczniami w procesie uczenia się.  

 Zdobywa kompetencje kluczowe oraz holistycznie postrzega świat.  

 Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach, umie przyjmować porażki.  

 Zdobywa wiedzę w atmosferze życzliwości i zrozumienia.  

 Odkrywa, rozwija swoje talenty.  

 Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.  

 Ma dostęp do multimediów i wykorzystuje TI w procesie uczenia się.  

 

 

Uczeń jako członek społeczności szkolnej a w przyszłości obywatel:  

 

 Zna swoje prawa i z nich korzysta, zna swoje obowiązki i ich przestrzega.  

 Ocenia swoje postępowanie.  

 Prezentuje pozytywne postawy koleżeńskie oparte na dialogu, szacunku i zrozumieniu 

wobec odmienności, które obejmuje również uczniów migrujących.  



 Inicjuje działania na rzecz lokalnego środowiska.  

 Współpracuje z innymi realizując działania w ramach zadań Samorządu Uczniowskiego.  

 Ma wpływ na kształtowanie norm regulujących funkcjonowanie szkolnej społeczności.  

 Rozumie znaczenie symboli narodowych. Identyfikuje się z kulturą i tradycją  

 

                          
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice jako partnerzy szkoły: 

 

 

 Zgłaszają inicjatywy na rzecz rozwoju Szkoły.  

 Wspomagają szkołę w realizowanych przedsięwzięciach, inicjatywach.   

 Maja dostęp do informacji o działalności szkoły.  

 Uzyskują informację o osiągnięciach i postępach w nauce swojego dziecka.  

 Uczestniczą w procesie pedagogizacji Rodziców.  

 Podejmują decyzje dotyczące istotnych aspektów pracy szkoły.  

 Działają w Radzie Rodziców i w Radzie Szkoły. 

 

Wykorzystywanie zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego 

rozwoju 

 

 Działanie przy szkole drużyny harcerskiej i gromady zuchowej Szczepu „Gwieździsty”.  

 Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury im. K.I.Gałczyńskiego.  

 Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Prokocimia im. Anny i Erazma Jerzmanowskich 

w zakresie kultywowanie tradycji „Małej Ojczyzny”.  



 Współpraca ze Związkiem Piłsudczyków Oddział Małopolski w Krakowie w zakresie 

krzewienia wśród społeczności szkolnej wartości patriotycznych.  

 Współpraca z Zarządem Rady Dzielnicy XII w zakresie promowania przeszłości, 

teraźniejszości oraz przyszłości Prokocimia.  

 


