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Fundamentalne założenia:

• dążenie do realizacji wizji Szkoły jako nowoczesnej placówki 
oświatowej: 

- gwarantującej wysoki poziom kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, 
- pełniącej dla uczniów rolę centrum edukacyjnego, kulturalnego i sportowego.



Aby to osiągnąć - chcemy:

1. Zapewnić wysoką jakość usług edukacyjnych.

2. Kultywować tradycje skupione wokół systemu wychowawczego 
Szkoły, w tym patrona (kontynuowanie współpracy z ludźmi i 
instytucjami propagującymi ideę morskiego wychowania).

3. Budować twórczą atmosferę w relacjach trzech wspólnot szkolnych: 
pracowników, uczniów i rodziców.



1. Działania zapewniające wysoką jakość usług 
edukacyjnych:
• analiza osiągnięć edukacyjnych oraz wyników egzaminów 

zewnętrznych,
• monitorowanie losów absolwentów Szkoły;
• tworzenie warunków i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych, 

programowych i metodycznych zachęcających nauczycieli do działań 
innowacyjnych;

• inspirowanie nauczycieli do uczestniczenia w różnorodnych formach 
wspomagania zawodowego oraz podnoszenia kompetencji 
zawodowych w tym pomocy psychologiczno–pedagogicznej.



Wspomaganie nauczycieli przez dyrekcję

• planowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę 
jakości pracy, wynikające z ich potrzeb, a obejmujące pomoc w 
diagnozowaniu potrzeb i ustalenie działań prowadzących do 
zaspokojenia potrzeb, 

• motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia 
zawodowego, 

• wspólna ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji 
zaplanowanych form wspomagania.



Monitoring realizacji podstawy programowej

• świadomy wybór programów nauczania zgodnych z podstawami,
• kontrola zapisów w dziennikach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych,
• składanie oświadczeń przez nauczycieli na zakończenie zajęć 

dydaktycznych na wypracowanych drukach w szkole,
• prowadzenie obserwacji/hospitacji zajęć pod kątem realizacji podstaw 

programowych.



Opieka nad uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

• różnicowanie treści na zajęciach lekcyjnych,
• konsultacje indywidualne,
• zajęcia specjalistyczne i pozalekcyjne.



Współpraca z instytucjami i organizacjami 
edukacyjnymi
• z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, 
• Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 
• Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu, 
• bibliotekami pedagogicznymi, 
• poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, 
• placówkami doskonalenia nauczycieli (Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Koszalinie), 
• stowarzyszeniami nauczycielskimi, 
• organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi 

edukację. 



2. Kultywować tradycje skupione wokół systemu 
wychowawczego Szkoły, w tym patrona:
• Chcemy wychowywać uczniów, tak, aby szanowali wartości 

obywatelskie, byli tolerancyjni, samodzielni oraz świadomi tożsamości 
narodowej i europejskiej, zaangażowani w działania obywatelskie i 
społeczne.



Kontynuowanie współpracy z ludźmi i instytucjami 
propagującymi ideę morskiego wychowania, np.:

• latarnikiem z Gąsek, 
• bosmanem przystani rybackiej w Unieściu,
• z Jacht Klub Koszalin, Yaht Club Politechniki Koszalińskiej,
• szkołami morskimi w Darłowie i Kołobrzegu. 



Efektem nawiązanej współpracy są różnorodne 
przedsięwzięcia szkolne i zewnętrzne
• Dzień Patrona Szkoły; 
• Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej SZUM; 
• spotkania z ludźmi, w różny sposób związanymi z morzem. 
• W ramach szkolnego systemu wychowania i edukacji marynistycznej 

organizowane są konkursy plastyczne, wyjazdy i wycieczki edukacyjne 
dla uczniów i nauczycieli, m.in. na zloty żaglowców, organizowane są 
rejsy szkolną żaglówką.



Pozyskiwanie pozabudżetowych środków 

• udział w projektach europejskich,
• organizację uroczystości i imprez środowiskowych,
• darowizny od sponsorów,
• darowizny od darczyńców (założenia Stowarzyszenia Przyjaciół 

i Absolwentów Naszej Szkoły).



3. Budowanie twórczej atmosferę w relacjach 
wspólnot szkolnych: pracowników, uczniów i 
rodziców

• Chcemy twórczej, zespołowej, odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju 
wspólnoty Szkoły Podstawowej  im. Ludzi Morza w Mścicach.



Problemy do rozwiązania:
• przystosowanie bazy szkolnej do potrzeb i liczebności różnych grup 

wiekowych, 
• ogrodzenie terenu szkoły, 
• wydzielenie zewnętrznej przestrzeni szkolnej do zabawy dla 

najmłodszych uczniów, 
• adaptacja pomieszczeń na sale zajęć specjalistycznych i na drugą 

świetlicę.



Podsumowując działania podejmowane w 
szkole skupią się na: 

• przygotowaniu uczniów do dalszej nauki, pracy i życia we 
współczesnym świecie, 

• na współtworzeniu przez rodziców i wspomaganiu realizacji koncepcji 
funkcjonowania szkoły, 

• na współpracy z pracownikami mającymi poczucie sukcesu i 
satysfakcji z pracy wykonywanej w placówce cenionej i uznawanej w 
środowisku.
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