
Misja 
„My, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi, 

kierujemy się w pracy uczciwością, odpowiedzialnością, wzajemnym poszanowaniem. 

Chcemy zapewnić bezpieczeństwo uczniom oraz wspierać rodziców w wychowaniu ich 

dzieci w duchu patriotycznym. Pragniemy, aby uczniowie byli odważni, mieli poczucie 

własnej wartości, żyli w zgodzie ze sobą 
i z ludźmi.” 
 
Wizja absolwenta  
„Chcemy, aby nasi absolwenci wykazywali się w życiu uczciwością, byli uprzejmi, pogodni 
i zrównoważeni oraz przyjaźni w kontaktach z innymi ludźmi. 
Dążymy do tego, aby uczniowie byli samodzielni w myśleniu i działaniu opartym na 
wartościach takich, jak: 

poszanowanie godności, życia, zdrowia swojego i drugiego człowieka  
przyjaźni i miłości 
prawdzie, sprawiedliwości, uczciwości i bezpieczeństwie 
dobru i pięknie 
pokoju, patriotyzmie, tolerancji 
rodzinie, zaufaniu, odpowiedzialności.” 



Współpraca i dobre relacje 

Odpowiedzialność i odwaga 

Integralność i komunikacja 

Kreatywność i samodzielność 

Wartości i kompetencje 

Wizja i działanie 

Przywództwo i wolność wyboru 

Kultura dialogu i szacunku, godności 

Wrażliwość i empatia 

Bogactwo doświadczeń i różnorodność 

Ciekawość i zainteresowania 

Zmiana i cierpliwość 

Szczęście i poczucie sprawstwa 

Miłość i poczucie własnej wartości 
Szkoła w drodze ... 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 
 

2017 -2022 
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1. Szkoła oparta na kulturze dialogu, zaufania i bezpieczeństwa oraz 

szacunku wobec uczniów 

2. Doskonalenie procesu kształcenia dla zwiększenia motywacji i 

zaangażowania uczniów 

w procesie uczenia się oraz rozwijania kreatywności i 

samodzielności 

3. Budowanie kultury współpracy nauczycieli, rodziców, uczniów i 
środowiska lokalnego 

4. Promowanie szkoły w środowisku 

5. Sprostanie wymogom formalnym związanym z wdrożeniem 

reformy szkolnej 
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Inspiracje i oczekiwania płynące z otoczenia: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, organ prowadzący, 

partnerzy środowiska lokalnego, świat nauki 



CELE:  
1. Szkoła oparta na kulturze dialogu, zaufania i bezpieczeństwa oraz szacunku wobec 
uczniów poprzez odejście 
 

od kultury strachu do kultury dialogu i zaufania, 

od kultury błędu do kultury doceniania, 

od karania do rozmawiania,  

a w szczególności poprzez: 

• rozwijanie idei samorządności, demokratyzację życia szkolnego i kontynuację debat uczniowskich, 

• zapewnienie dobrego przepływu informacji wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, 

• uwrażliwienie na potrzeby innych, w tym organizację akcji związanych z wolontariatem (np. 
pomoc koleżeńska) i akcji charytatywnych oraz organizację zajęć w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy i WOPR, 

• aktywizowanie do udziału i realizacji przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, w tym 
organizację wspólnej Wigilii, 

• ciągłe doskonalenie wewnątrzszkolnego oceniania, nastawionego na budowanie motywacji 
wewnętrznej uczniów oraz samokontroli i samooceny, a także uwzględniającego docenianie 
wysiłku i postępów w nauce  oraz zachowania, 

• realizację programu Bezpieczna cyfrowa szkoła, w tym zapobieganie cyberprzemocy, 
cyberbullingowi, 



• przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji i wykluczeniu 
społecznemu, 

• promowanie zdrowego stylu życia, krzewienie różnych form aktywnego spędzania czasu i 
zdrowego stylu życia, w tym uprawiania sportów indywidualnych i zespołowych, 

• realizację programu wychowawczo – profilaktycznego opartego na poszanowaniu tradycji i 
wspólnie przyjętych wartości, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania w duchu patriotyzmu 
oraz przywiązania do „małej ojczyzny”, 

• promowanie edukacji ekologicznej, będącej wyrazem szacunku do otaczającej nas przyrody w 
obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, 

• wspieranie ucznia i rodziców w rozwiązywaniu problemów poprzez organizację różnych form 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

• rozwijanie potencjałów, talentów i zainteresowań uczniów poprzez utrzymanie szerokiej oferty 
zajęć dodatkowych oraz zapewnienie wspierającej i konstruktywnej informacji zwrotnej, 

• realizację projektów interdyscyplinarnych wspierających nabywanie umiejętność współpracy i 
współdziałania, 

• zapewnienie uczniom właściwej opieki w czasie pobytu w szkole, korzystanie z zajęć świetlicowych 
(także podczas przerw świątecznych) poprzez organizację dyżurów opiekuńczych, półkolonii „Ferie 
w szkole”, 

 



• dbałość o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów – budowanie atmosfery 
życzliwości, akceptacji i zaufania, 

• budowanie poczucia wspólnoty, 

• uwzględnianie propozycji godzin wychowawczych zgłaszanych przez uczniów, 

• dbałość o jakość komunikacji z uczniem w tym nie podnoszenie głosu, 

• zwracanie uwagi na każdy przejaw agresji fizycznej i psychicznej, 

• dbałość o to, by uczeń wiedział, gdzie szukać pomocy (do kogo się zwrócić w 
trudnej sytuacji), 

• dbałość o to, by uczeń znał oraz przestrzegał regulaminów i zasad bezpieczeństwa 
poprzez wprowadzanie kontraktów klasowych, zapoznawanie z regulaminami 
pracowni, sali gimnastycznej, pływalni, 

•  stanie na straży przestrzegania postanowień stosownych aktów prawnych, 

• dbałość o stan techniczny i estetykę budynku szkolnego oraz troskę 
o teren wokół szkoły, 

• utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń znajdujących się na 
boisku szkolnym i placu zabaw. 

 

 



2. Doskonalenie procesu kształcenia dla zwiększenia motywacji i 
zaangażowania uczniów w procesie uczenia się oraz rozwijania 
kreatywności i samodzielności poprzez odejście.  

od kultury nauczania do kultury uczenia się, 

od błędu do doceniania, 

od testowania do rozwiązywania problemów, 

od przedmiotów do projektów, 

 

a w szczególności poprzez: 

• rzetelną realizację podstawy programowej, 

• organizowanie pracy w parach – uczenie się wzajemnie od siebie, 

• eksponowanie sukcesów uczniowskich, 

• personalizację procesu edukacyjnego, 

• wykorzystywanie technologii informatycznej w procesie dydaktyczno –wychowawczym, 

• wykorzystanie bogatego, szkolnego księgozbioru, 



• modernizację pomieszczeń i ich wyposażanie w nowoczesny sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne, a w 
szczególności do nauki programowania, 

• doposażenie pracowni komputerowej w nowy sprzęt oraz gry edukacyjne, 

• utrzymywanie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, 

• organizację spotkań z ciekawymi ludźmi  

• realizacje projektów edukacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, 

• upowszechnianie czytelnictwa, 

• propagowanie życia i działalności wybitnych postaci i autorytetów, 

• organizację Szkolnego Dnia Artysty, 

• respektowanie zasady, że oceniamy tylko prace wykonane przez uczniów na lekcji (plastyka, informatyka, 
technika), 

• wprowadzanie samooceny służącej obserwacji własnych kompetencji i osiągnięć, 

• umożliwianie realizacji własnych pasji podczas zajęć edukacyjnych i w ramach kół zainteresowań, 

• włączanie propozycji uczniów i rodziców w zakresie organizowania wycieczek i zielonych szkół, 

• zgłaszanie przez uczniów propozycji przebiegu, metod procesu lekcyjnego oraz stosowanie strategii lekcji 
odwróconej (lub edukacji wyprzedzającej). 

• stosowanie atrakcyjnych dla uczniów i aktywizujących metod kształcenia, technik i form pracy. 

 

 



  
3. Budowanie kultury współpracy nauczycieli, rodziców, uczniów 
i środowiska lokalnego, poprzez odejście 
 
• od rywalizacji do współpracy, 

• a w szczególności poprzez: 

• podejmowanie działań w zakresie integracji rady pedagogicznej, zwłaszcza nowych nauczycieli pozyskanych 
w związku z reformą szkolnictwa, 

• budowanie stylu pracy zespołowej, 

• otoczenie troskliwą opieką adeptów zawodu nauczycielskiego, 

• doradztwo i życzliwe wspieranie nauczycieli w osiąganiu kolejnych szczebli awansu zawodowego, 

• kontynuowanie celowego, planowego i nastawionego na efekt WDN, 

• motywowanie do innowacji i promowanie postępu pedagogicznego, 

• zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, korzystania 
z wszelkich form doskonalenia zewnętrznego, 

• współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, 

• sprawiedliwe nagradzanie i upowszechnianie osiągnięć, 

• nadzór pedagogiczny oparty przede wszystkim na wspieraniu, 



• różne formy motywowania, wspieranie rozwoju zawodowego, 

• zapewnienie przepływu informacji pomiędzy organami szkoły, 

• tworzenie optymalnych warunków socjalnych dla nauczycieli. 

• rzetelne informowanie rodziców o spotkaniach i konsultacjach 
z nauczycielami, łatwy bieżący kontakt z wychowawcą, 

• systematyczne badanie opinii rodziców na temat działalności szkoły oraz uwzględnianie ich w 
planowaniu działań szkoły, 

• zapraszanie rodziców do współorganizowania akcji, uroczystości szkolnych i imprez, 

• organizowanie imprez klasowych i szkolnych z udziałem rodziców, 

• zachęcanie rodziców do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły, 

• dostępną pomoc pedagoga oraz w zależności od potrzeb innych specjalistów, 

• systematyczne doradztwo dla rodziców, 

• organizowanie w ramach Akademii Mądrego Rodzica spotkań edukacyjnych z ekspertami, 

• pomoc oraz wsparcie rzeczowe i finansowe rodzin najuboższych, 

• dobrą współpracę z Radą Rodziców, 



• organizowanie zajęć otwartych, 

• systematyczne spotkania dyrektora z przedstawicielami samorządu 
uczniowskiego, 

• uwzględnianie propozycji konkursów i imprez szkolnych zgłaszanych przez 
uczniów 

• włączanie harcerzy oraz przedstawicieli SKS137 Delfin do działań 
organizowanych na terenie szkoły, 

• wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez drużyny harcerskie oraz 
SKS137 Delfin, 

• organizację imprez i zawodów we współpracy z przedszkolami, 

• włączanie uczniów w działania ekologiczne oraz wolontariat. 

• inspirowanie uczniów do proponowania inicjatyw i przedsięwzięć 
ubogacających życie szkoły, 

• organizację szkolnego dnia talentów i Święta Szkoły. 

 

 

 



4. Promowanie szkoły w środowisku poprzez: 

• aktualizację szkolnej strony internetowej, 
• organizację działalności charytatywnej i wolontariatu, 
• upowszechnianie dorobku nauczycieli oraz uczniów, 
• organizowanie zajęć otwartych, 
• pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 
• organizowanie imprez środowiskowych, 
• współpracę ze środowiskiem lokalnym, 
• podtrzymywanie tradycji szkoły, 
• aktywne uczestnictwo w akcjach środowiskowych, 
• otwartość na współpracę z innymi podmiotami wspierającymi edukację. 



5. Sprostanie wymogom formalnym związanym z 
wdrożeniem reformy szkolnej poprzez: 
 • pozyskanie wykwalifikowanej kadry uzupełniając zasoby szkoły 

do przedmiotów: fizyka, chemia, geografia, biologia, język polski, matematyka, 
doradztwo zawodowe, język niemiecki, nauczyciel wspierający, 

• przygotowanie i wdrożenie zmian statutu szkoły,  

• przygotowanie i wdrożenie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego, 

• przygotowanie i wdrożenie zmian w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania zachowania 
oraz przedmiotowych kryteriów oceniania, 

• przygotowanie pracowni fizyczno – chemicznej dla uczniów klas VII-VIII, w tym zakup 
środków dydaktycznych, 

• modernizacja pomieszczeń w celu przystosowania ich do szatni dla uczniów klas VII-VIII, 

• przygotowanie nowych pomieszczeń edukacyjnych i wyposażenie ich 
w sprzęty i pomoce dydaktyczne, 

• zadbanie o świadomość i wiedzę nauczycieli oraz rodziców w zakresie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego oraz w zakresie ramowych planów nauczania. 

 



Zadania szkoły  
Źródło: podstawa programowa kształcenia ogólnego od 1 .09.2017  
 

1. Kształtowanie komunikowania się w języku polskim na każdym przedmiocie, w 
sposób poprawny i zrozumiały. 

2. Kształtowanie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych. 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

4.  Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia. 

5. Edukacja zdrowotna. 

6. Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych. 

7. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

8. Stosowanie metody projektu edukacyjnego. Komunikacja i współpraca, 
wykorzystanie TIK. 

9. Podejmowanie działań angażujących uczniów w wolontariat oraz na rzecz 
środowiska. 

 


