
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA I ROZWOJU SZKOŁY 
NA LATA 2012 - 2017

1. Misja szkoły
My nauczyciele  Szkoły  Podstawowej  nr  137   im.  Aleksandra  Kamińskiego  w Łodzi,  w 
naszej pracy kierujemy się uczciwością, odpowiedzialnością, wzajemnym poszanowaniem. 
Chcemy zapewnić bezpieczeństwo uczniom, wspierać rodziców w wychowaniu ich dzieci, 
w duchu patriotycznym, kierując się odwagą i braterstwem. Pragniemy aby uczniowie byli 
odważni,  mieli poczucie własnej wartości, żyli w zgodzie z sobą i ludźmi. 
2. Wizja absolwenta – wychowanka 

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 
• przyjaźń i miłość 
• prawda, sprawiedliwość, uczciwość i bezpieczeństwo 
• dobro i piękno
• pokój,  patriotyzm, tolerancja
• rodzina,  zaufanie, odpowiedzialność 

PROGRAMU ROZWOJU I DOSKONALENIA JAKOŚCI PRACY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 137 W ŁODZI 

przyjęty do realizacji przez uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13  września 2013r.
ŹRÓDŁA PLANOWANIA :
• Wnioski dyrektora szkoły do dalszej pracy wynikające z nadzoru wewnętrznego z roku 

2011/12 . Wnioski Rady Pedagogicznej z czerwca 2012 r. na lata 2012-2017 . Wnioski 
płynące z analizy wyników uzyskiwanych przez uczniów na sprawdzianach zewnętrznych 
w roku 2011, 2012, 2013.

• Priorytety Polityki Państwa i MEN na rok 2013/14.
• Polityka  Rozwoju Edukacji  Miasta  Łodzi 2020+ 
• Wnioski płynące z analizy otoczenia i zmian w oświacie związanych z reformą 

programową, wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na II 
etapie kształcenia.

• Wnioski wynikające z analizy wymagań wobec szkół na podstawie rozporządzenia MEN 
z 2013r. poz. 560, w sprawie  nadzoru pedagogicznego. 

CELE GŁÓWNE NA LATA 2012- 2017

1. Doskonalenie efektywności procesu kształcenia 2012/13 - 2016/17
2. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie korzystania z 

różnych źródeł wiedzy i  informacji, sposobów dokumentowania, 
analizowania i wnioskowania poprzez wykorzystanie  TIK w 
procesie kształcenia.

2012/13 - 2014/15

3. Doskonalenie form współpracy z rodzicami, samorządem 
uczniowskim, i środowiskiem lokalnym dla kształtowania 
umiejętności kluczowych.

2009/10 - 2013/14

4. Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia i postaw 
proekologicznych.

2012/13 – 2013/14

5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie:
a) zastosowania różnorodnych narzędzi  i środków 

dydaktycznych, w tym multimedialnych w procesie 
kształcenia

b) oceniania i analizowania efektywności procesu 
kształcenia

c) komunikacji społecznej i współpracy, w tym z 
zastosowaniem TIK, dziennika  elektronicznego.

2013/14 – 2014/15
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