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I. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu. 
 

Zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Kłodzku  w przekonaniu, że  dzięki  swojemu bogatemu doświadczeniu w pracy na 
stanowisku kierowniczym, posiadanym wysokim kwalifikacjom zawodowym oraz 
właściwym cechom osobowościowym,  będę mogła  dobrze wypełniać obowiązki 
dyrektora szkoły, dla dobra uczących się w niej uczniów oraz zatrudnionej kadry 
pedagogicznej i pracowników szkoły. 

Posiadam 25 letni staż pracy pedagogicznej oraz  doświadczenie w pracy na 
stanowisku kierowniczym. Od 2003 r. pełniłam funkcję wicedyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Kłodzku. A ponadto: 

 
• jestem nauczycielem dyplomowanym od 13 marca 2oo2 roku, 
• oprócz wykształcenia kierunkowego, zdobyłam dyplomy ukończenia studiów 

podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz 
zarządzania oświatą, a także ukończyłam 420 godzinny kurs kwalifikacyjny z 
zakresu oligofrenopedagogiki, 

• zostałam wpisana na listę ekspertów  MENIS/ 8150/ eks, otrzymując uprawnienia 
do wchodzenia w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla 
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  w 2oo3r. 

• jestem autorką publikacji  metodycznych i  literackich m.in.utworu 
pt.,,Pożegnanie starszaków’’ opublikowanego  w Antologii literatury dziecięcej 
Wiesławy Żabińskiej przez ,,MAC EDUKACJA’’ S.A . [2006 r.] 

• znam doskonale swoją szkołę, 
• rozumiem potrzeby i oczekiwania uczniów, nauczycieli i pracowników  
• jestem osobą bezkonfliktową, preferuję dialog i kompromis jako metody 

rozwiązywania problemów, 
• dotychczasową pracę na  stanowisku wicedyrektora szkoły uważam za swój 

sukces osobisty i zawodowy – potwierdzają to dobre wyniki mojej pracy, liczne 
nagrody i odznaczenia, 

• mam talenty organizatorskie - organizowałam m.in. Międzyszkolny Festyn 
Ekologiczny na stadionie OSIR-u w Kłodzku 

•  jestem zwolenniczką poglądu, że szkoła powinna przede wszystkim uczyć, zaś   
            dobro ucznia jest w szkole wartością najważniejszą, 

•  postrzegam szkołę jako element rynku usług edukacyjnych na jak najwyższym 
poziomie, który winien zaspokajać zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci i 
młodzieży, 

• uważam, że nowoczesna szkoła powinna być przede wszystkim przyjazna  
            uczniom, bezpieczna oraz otwarta na potrzeby i specyfikę środowiska lokalnego, 

• chcę dążyć do systematycznego unowocześniania bazy dydaktycznej mojej 
szkoły, gdyż jestem zdania, że współczesna szkoła wymaga, oprócz 
wysokowykwalifikowanej kadry pedagogicznej, również nowoczesnej bazy 
dydaktycznej, 

• posiadam jak sądzę, realistyczną koncepcję rozwoju szkoły, uwzględniającą  
dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia.  
  

 



II. Ogólna koncepcja pracy szkoły w latach 2007 – 2012. 
 

         „ To tylko jest w człowieku trwałe i mocne, 
                                                                                co wessie w siebie w pierwszej epoce życia” 

                                                                             (Jan Amos Komenski) 
 
          Jako nauczycielka z olbrzymim doświadczeniem pracy w szkole podstawowej, nie 
potrafię wyzbyć się zarówno skłonności do zapożyczania z klasyków pedagogiki, jak i do 
wyrażenia przekonania, że mimo istniejących problemów i ograniczeń, będę w stanie jako 
dyrektor szkoły, nie tylko kontynuować twórczo dzieło swoich poprzedniczek, ale będę 
potrafiła również nadać Szkole Podstawowej Nr 3 piętno własnych koncepcji i pomysłów, 
które sprawią, że kolejne 5 lat jej istnienia, nie będą dla tej szkoły czasem zmarnowanym. 
Dlatego też w ciągu najbliższych 5 lat zamierzam:   
 

1. Doskonalić jakość pracy szkoły we wszystkich zakresach jej funkcjonowania. 
2. Współpracować ściśle ze wszystkimi organami szkoły w wypełnianiu jej 

statutowych obowiązków. 
3. Umiejętnie motywować nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły. 
4. Rozwijać twórczą współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. 
5. Prowadzić przemyślaną i racjonalną gospodarkę finansami szkoły. 
6. Powiększać i wzbogacać bazę materialną szkoły. 
7. Przestrzegać ściśle obowiązujących przepisów prawnych i przyjętych procedur. 
8. Współpracować z innymi szkołami. 
9. Ściśle ewidencjonować frekwencję i wyniki postępów w nauce i reagować w   
      przypadkach niezgodnych z oczekiwaniami społeczności szkolnej. 
10. Umożliwiać i ułatwiać uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 udział w życiu 

kulturalnym miasta i regionu. 
11. Systematycznie opracowywać i uaktualniać obowiązującą dokumentację szkolną 

i wymagać jej prawidłowego prowadzenia od nauczycieli i innych pracowników 
szkoły. 

12. Włączać członków organów szkoły do realizacji zadań określonych w planach i 
programach szkoły. 

13. Prowadzić badania wyników nauczania umiejętności kluczowych. 
14. Uatrakcyjniać i racjonalizować ofertę edukacyjną szkoły. 
15. Prowadzić skuteczną i wielostronną promocję szkoły w mieście, powiecie i 

regionie. 
16. Rozszerzać współpracę z partnerską szkołą w Czechach. 
17. Powiększać udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
18. Korzystać z dostępnych programów Europejskiego Funduszu Społecznego. 
19. Rozwijać sieć informatyczną szkoły i powiększać ilość klasopracowni z dostępem 

do Internetu. 
20. Rozszerzać zakres działania szkolnej świetlicy socjoterapeutycznej. 
21. Systematycznie polepszać warunki bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. 
22. Wprowadzać formy skuteczniejszego monitoringu wszystkich obiektów szkoły. 
23. Stwarzać lepsze warunki do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 
24. Diagnozować poziom wiedzy i umiejętności uczniów.  
25. Szczegółowo zapoznawać członków Rady Pedagogicznej ze wszystkimi zmianami 

najważniejszych przepisów i rozporządzeń. 
26. Analizować dogłębnie poziom realizacji programów nauczania.  



27. Lepiej i skuteczniej eksponować postępy i osiągnięcia edukacyjne uczniów. 
28. Poddawać szczegółowej analizie porównawczej wyniki zewnętrznych 

sprawdzianów klas szóstych.  
29. Tworzyć przyjazne relacje w środowisku szkolnym. 
30. Ukierunkować programy nauczania i metody ich realizacji na kształtowanie 

postaw tolerancji, poszanowania godności innych ludzi i równości szans. 
31. Ściśle respektować należne uczniom prawa z jednoczesnym egzekwowaniem 

stawianych im obowiązków. 
32. Zapewnić należną uczniom opiekę i wsparcie ze strony nauczycieli, pedagogów 

szkolnych, pielęgniarki szkolnej i innych pracowników szkoły. 
33. Zagwarantować uczniom jasne i przejrzyste kryteria oceniania i wymagać od 

nauczycieli rzetelnego ich przestrzegania. 
34. Umożliwić uczniom korzystanie z zajęć wychowania do życia w rodzinie, 

religii/etyki oraz z prowadzonych w szkole zajęć pozalekcyjnych. 
35. Stworzyć w miarę posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych szkoły 

skuteczne formy dożywiania uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji materialnej. 

36. Przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji, przemocy i wandalizmu. 
37. Analizować skuteczność prowadzonych działań wychowawczych i 

profilaktycznych. 
38. Dbać o czystość i estetykę wszystkich obiektów szkolnych. 
39. Realizować wszystkie cele zawarte w misji i wizji szkoły.        
40. Organizować we współpracy z asystentem do spraw edukacji romskiej 

skuteczniejsze formy działań zmierzających do wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci z rodzin romskich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości. 
 

          Głównym celem pracy dyrektora każdej placówki oświatowej jest podnoszenie jakości 
pracy. Wbrew jednak obiegowym opiniom na ten temat, starania w tym zakresie nie mogą 
sprowadzać się jedynie do wyśmiewanego już ankietowania i ewaluowania oraz sporządzania 
corocznych, obszernych raportów na użytek organu nadzorującego szkołę, ale przede 
wszystkim do podejmowania konkretnych działań, które tę jakość podniosą w sposób jak 
najbardziej rzeczywisty i namacalny. Jako dyrektor szkoły zamierzam podnosić jakość pracy 
szkoły w m.in. następujący sposób: 
 

1. Sporządzać rzetelne i przede wszystkim realistyczne plany nadzoru 
pedagogicznego na kolejny rok szkolny. 

2. Opracowywać we współpracy z wicedyrektorami szczegółowe harmonogramy 
hospitacji wszystkich form zajęć prowadzonych przez nauczycieli  Szkoły  
Podstawowej Nr 3 w Kłodzku. 

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 

przedmiotowych. 
13. Ułatwiać wychowawcom klas i nauczycielom poszczególnych przedmiotów 

organizację wycieczek szkolnych: krajoznawczych , lekcji muzealnych i 
bibliotecznych. 

14. Wzbogacać bazę dydaktyczą 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 przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 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.             



IV. Promocja szkoły. 
 

          Najważniejszym celem działań promujących szkołę jest, aby Szkoła Podstawowa Nr 3, 
niezależnie od tzw. rejonizacji, stała się dla dzieci z Kłodzka i ich rodziców szkołą 
świadomego wyboru. Aby tak się stało, zamierzam we współpracy ze wszystkimi organami 
szkoły uatrakcyjniać naszą ofertę edukacyjną i proponować nowe rozwiązania, które 
przyciągną do nas uczniów przekonanych, że tylko u nas znajdą to, o czym marzą i co w 
przyszłości pozwoli im ukształtować życiowe oczekiwania. Zamierzam wprowadzić system 
nauki jednozmianowej w klasach I – III, gdyż, co uważam za pewien anachronizm, jesteśmy 
jedyną szkołą podstawową w Kłodzku, gdzie wciąż jeszcze prowadzi się naukę na dwie 
zmiany. Byłoby to z pewnością wyjście naprzeciw oczekiwaniom dużej grupy rodziców, dla 
których system dwuzmianowy stanowił i wciąż stanowi poważne utrudnienie. Za tym 
pomysłem przemawiają wszelkie racjonalne przesłanki, począwszy od higieny pracy 
umysłowej ucznia, poprzez lepszą organizację zajęć, aż po znaczne oszczędności finansowe 
związane z likwidacją drugiej zmiany. Chciałabym również systematycznie podnosić poziom 
nauczania we wszystkich klasach i poprawiać statystyki coraz lepiej zdawanych 
sprawdzianów zewnętrznych. Za najbardziej istotne zadania w zakresie skutecznej promocji 
szkoły uważam: 
 

1. Uaktualnianie i wszechstronną prezentację oferty edukacyjnej Szkoły 
nakierowanej na potrzeby społeczeństwa Regionu. 

      Przygotowanie oferty edukacyjnej na kolejny rok szkolny powinno poprzedzać wnikliwe 
rozeznanie potrzeb i oczekiwań przyszłych uczniów i ich rodziców. Dlatego też działania 
związane z planowanym naborem zamierzam podejmować odpowiednio wcześniej, aby, 
opracowując ofertę zadań rzeczowych na dany rok, dysponować wiedzą na temat tego, jakich 
propozycji ze strony zainteresowanych można oczekiwać. Zamierzam we współpracy z 
nauczycielami opracować arkusz diagnostyczny, skierowany do rodziców podejmujących 
decyzję o zapisaniu dziecka do konkretnej szkoły podstawowej. Informacje uzyskane w ich 
wyniku pozwolą z całą pewnością na przygotowanie najbardziej optymalnej oferty zadań 
rzeczowych na następny rok szkolny. 
 

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.  
 

3. Poszerzanie komercyjnej oferty usługowej szkoły. 
      Skuteczna promocja powinna wynikać również z działań o charakterze komercyjnym. 
Uważam, że możliwości szkoły w tym zakresie nie są jeszcze w pełni wykorzystane. Dlatego 
zamierzam położyć większy nacisk na lepszą reklamę oferty usługowej stołówki szkolnej,  
Catering, organizacja i obsługa przyjęć, bankietów i konferencji, to nie tylko szanse na 
pozyskanie dodatkowych środków finansowych, lecz również konkretna i wyrazista forma 
promocji możliwości szkoły. Tego rodzaju działania powinny również dotyczyć oferty 
wynajmu i użyczenia bazy szkoły. 



 Promocji szkoły służyć będzie z pewnością także szersze niż dotąd udostępnianie obiektów 
sportowych, a zwłaszcza sal gimnastycznych, oraz sal dydaktycznych, a w przyszłości 
również pracowni komputerowych. 
 

4. Współpraca z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi z terenu miasta, powiatu 
i regionu. 

       W tym zakresie Szkoła Podstawowa Nr 3 posiada ugruntowane tradycje i doświadczenia, 
a różnorodność form tej współpracy jest tak duża, że wymienianie jej zajęłoby zbyt wiele 
czasu i miejsca. Jako dyrektor zamierzam korzystać z każdej poważnej propozycji współpracy 
i ułatwiać uczniom udział we wszystkich przedsięwzięciach o charakterze oświatowym i 
kulturalnym. Mam tu na myśli przede wszystkim współpracę w zakresie organizacji 
koncertów, spektakli teatralnych, pokazów tanecznych i konkursów przedmiotowych.  
 

5. Rozwijanie współpracy w Euroregionie Glacensis. 
       Jako dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 zamierzam kontynuować współpracę w ramach 
wymiany partnerskiej z czeską szkołą podstawową w Jablonnej, szczególnie w zakresie 
wzajemnych kontaktów uczniów i nauczycieli oraz rywalizacji sportowej i działalności 
pozaszkolnej, głównie kulturalnej, turystycznej i krajoznawczej. 
 

6. Powołanie zespołu roboczego do spraw promocji szkoły: 
- rozszerzanie kompetencji i udziału w pracach organów szkoły rzecznika prasowego szkoły    
  odpowiedzialnego za obecność medialną szkoły, 
- realizacja Dnia Patrona i innych imprez okolicznościowych, 
- unowocześnianie i aktualizacja strony internetowej SP Nr 3, 
- projektowanie i wykonywanie przez uczniów gadżetów reklamujących szkołę, 
- lepsze eksponowanie trofeów zdobywanych przez uczniów w zawodach, olimpiadach i   
  turniejach sportowych, 
- opracowanie prezentacji multimedialnej szkoły, 
- organizowanie zajęć otwartych dla członków rodzin uczniów szkoły.  
 
 
        
 
 
 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 3. 
       

           Przygotowywany obecnie projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 
2007/2008 przewiduje zatrudnienie w przyszłym roku szkolnym ok. 60 nauczycieli. 
Zdecydowana większość z nich to nauczyciele mianowani. Cała proponowana w arkuszu 
kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje. Największe problemy kadrowe, nie 
tylko zresztą w naszej szkole związane są z zapewnieniem wykwalifikowanej kadry do 
nauczania  języka angielskiego. Braki te są trudne do uzupełnienia ze względu na deficyt 
nauczycieli tej specjalności na terenie miasta i powiatu. W poprzednich latach powyższe luki 
kadrowe uzupełniano także nauczycielami bez wymaganych kwalifikacji. Należy jednak 
zaznaczyć, że pragmatyka tworzenia projektu arkusza organizacyjnego na tym etapie 
ogranicza możliwość umieszczania w nim nauczycieli dochodzących, którzy mogą uzupełnić 
część w/w braków. 

Wiek kadry nauczycielskiej w SP Nr 3 jest zróżnicowany. Nauczyciele to w 
większości ludzie stosunkowo młodzi. Obok grupy nauczycieli młodych i bardzo młodych 
jest też duża grupa nauczycieli, którzy będą mieli w roku szkolnym 2007/2008 możliwość 
skorzystania ze świadczeń emerytalnych. Zgodnie jednak z obowiązującymi przepisami, mają 
oni jeszcze dość czasu na podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego przejścia na emeryturę i 
dlatego zostaną oni ujęci w opracowywanym obecnie projekcie arkusza organizacyjnego. 

W zakresie kadry pedagogicznej za najważniejsze moje zamierzenia uważam: 
 

1. Zatrudnianie nauczycieli nie tylko zgodnie z wymaganymi, ale przede wszystkim 
z najwyższymi kwalifikacjami, z zachowaniem wierności zasadzie przekonującej, 
że „kwalifikacje są najważniejszym towarem na rynku pracy”. 

2. Stwarzanie maksymalnych preferencji nauczycielom dążącym do powiększania 
swych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. 

3. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. 
4. Ułatwianie pokonywania kolejnych szczebli awansu zawodowego. 
5. Stwarzanie możliwości realizowania przez nauczycieli planów i ambicji 

zawodowych. 
6. Ergonomiczne planowanie tygodniowego podziału zajęć edukacyjnych z 

uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań indywidualnych nauczycieli. 
7. Stwarzanie nauczycielom możliwości podejmowania pracy dodatkowej w innych 

szkołach, jednakże z zastrzeżeniem, że nie może odbywać się to ze szkodą dla 
szkoły macierzystej. 

8. Pomoc w publikowaniu i realizowaniu programów własnych nauczycieli i 
zespołów przedmiotowych. 



9. Umiejętne motywowanie kadry pedagogicznej. 
10. Doskonalenie systemu przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych. 
11. Skuteczniejsze egzekwowanie dyscypliny pracy nauczycieli. 
12. Rozwijanie form integrowania nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
13. Szersze włączanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej SP Nr 3 do pracy w 

innych organach szkoły, w komisjach i zespołach problemowych, rozwiązujących 
najistotniejsze problemy życia szkoły. 

14. Pomoc w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. 
15. Materialne wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych 

nauczycieli.  
16. Włączanie nauczycieli do pracy w szkolnych zespołach egzaminacyjnych w czasie 

zewnętrznych sprawdzianów dla klas VI. 
17. Organizowanie konferencji szkoleniowych Rady Pedagogicznej. 
18. Włączanie chętnych nauczycieli do przygotowywania imprez szkolnych i 

rocznicowych. 
19. Zachęcanie do jak najszerszego udziału kadry pedagogicznej w przygotowaniach 

obchodów 35 – lecia Szkoły Podstawowej Nr 3, Dni Otwartych Szkoły i Dni 
Patrona oraz innych imprez ujętych w kalendarzu pracy szkoły. 

20. Tworzenie właściwej atmosfery pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Warunki działalności szkoły – rozwój bazy materialnej. 
 
          Podstawowym warunkiem funkcjonowania szkoły i realizacji wszystkich jej 
statutowych obowiązków jest stale unowocześniana baza materialna. Wymagania stawiane 
placówce takiej jak Szkoła Podstawowa Nr 3, choćby tylko ze względu na ilość uczniów i 
klas oraz pracę w dwóch budynkach, zmuszają dyrektora szkoły do podejmowania działań w 
zakresie systematycznego rozwoju i wzbogacania bazy materialnej szkoły. Potrzeby są 
oczywiście ogromne i zróżnicowane, niemniej jednak te najważniejsze i najpilniejsze to: 
 

1. Termomodernizacja budynku „B”: 
a) wymiana wypadających okien, 
b) zewnętrzne docieplenie budynku, 
c) wymiana pieca grzewczego na nowocześniejszy i wydajniejszy. 

 
2. Naprawa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych: 
a) kompleksowa naprawa chodników i trotuarów, 
b) likwidacja zagrażających bezpieczeństwu zewnętrznych balkonów w budynku „B”, 
c) wymiana gazonów przed budynkiem „B”. 

 
3. Przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli: 
a) całkowite ogrodzenie posesji szkolnej, 
b) uruchomienie skutecznego monitoringu szkoły, 
c) likwidacja niepotrzebnych drabinek metalowych na zewnętrznych elewacjach 

budynku „B”, 
d) ograniczenie ruchu samochodów na terenie szkoły, 
e) wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów nauczycieli i rodziców 

przywożących uczniów do szkoły. 
 

4. Ostateczna adaptacja pomieszczeń magazynowych na potrzeby sali do zajęć 
korekcyjno - kompensacyjnych. 

a) wymiana oświetlenia, 
b) zakup profesjonalnego sprzętu na potrzeby prowadzących zajęcia, 
c) wymiana mebli, 
d) wymiana wykładziny podłogowej. 

 
5. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na potrzeby sali do zajęć gimnastyki 

korekcyjnej.  
a)  wymiana oświetlenia, 
b)  zakup specjalistycznego sprzętu sportowego na potrzeby prowadzących zajęcia, 
c) wymiana wykładziny podłogowej. 
d) malowanie ścian. 
 
6. Ostateczna adaptacja byłego mieszkania prywatnego na potrzeby sali 

dydaktycznej oraz na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej. 
a) zakup mebli i stolików uczniowskich, 
b) remont instalacji elektrycznej, 
c) wymiana archaicznych liczników energii elektrycznej na liczniki nowej generacji, 
d) zakup sprzętu audiowizualnego 

 
 



7.   Utworzenie pracowni komputerowej i centrum multimedialnego. 
         W szkole funkcjonują obecnie 2 pracownie komputerowe. Jednak zaledwie jedna z nich 
spełnia optymalne wymogi sprzętowe. Wierzę, że złożone już wnioski w ramach programu 
„Pracownie komputerowe dla szkół” zostaną rozpatrzone pozytywnie i uda nam się pozyskać 
sprzęt komputerowy i multimedialny do stworzenia nowej pracowni informatycznej, która 
pełniłaby jednocześnie funkcję centrum multimedialnego. Niezbędny będzie jednak remont 
wytypowanej sali  i wyposażenie jej w stoliki uczniowskie, krzesła obrotowe i biurko – 
serwer sieciowy dla nauczyciela. Bez względu jednak na koszty, stworzenie nowej pracowni 
wydaje się niezbędne.  
   
8. Utworzenie nowoczesnej pracowni do nauki języków obcych: 
a) pozyskanie specjalistycznego sprzętu w ramach złożonego wniosku, 
b) adaptacja sali zgodnie z wymaganiami pracowni. 
 
9.  Wykorzystanie środków z funduszu prewencyjnego PZU na wymianę podłóg: 
a)   w wybranych salach lekcyjnych, 
b)   na niektórych odcinkach korytarzy w budynku „B”. 
c)   remont szatni i wyposażenie jej w nowoczesne i funkcjonalne szafki uczniowskie w  
      budynkach „A” i „B”. 
 
10.  Pozostałe:   

- systematyczne doposażenie i unowocześnianie istniejących pracowni przedmiotowych, 
- systematyczna wymiana sprzętu i oprogramowania szkolnych pracowni komputerowych, 
- unowocześnianie bazy kuchni i stołówki szkolnej wraz z pomieszczeniami  
   magazynowymi, 
- kompletne skomputeryzowanie katalogów zbiorów bibliotecznych w ramach programu   
  MOL i dalsze rozwijanie koncepcji funkcjonowania w Szkole Podstawowej Nr 3   
  centralnego ośrodka informacji szkolnej, 
- stworzenie w pomieszczeniach biblioteki szkolnej centralnego ośrodka informacji  
  szkolnej, 
- poprawa estetyki otoczenia szkoły: parkingów, placu apelowego, terenów zieleni, bram,   
  ogrodzeń i boisk, 
- stopniowa wymiana gablot eksponujących osiągnięcia szkoły, twórczość uczniowską i   
  informacje o życiu szkoły, 
- realizowanie w ramach posiadanych środków harmonogramu remontów ciągów   
 komunikacyjnych, gabinetów lekcyjnych i pomieszczeń gospodarczych z większym  
 wykorzystaniem inicjatywy i pomocy rodziców uczniów poszczególnych klas, 
- kompleksowa modernizacja boiska szkolnego, 
- pozyskanie środków na kosztowną, ale niezbędną akcję selekcji i pielęgnacji starego   
 drzewostanu znajdującego się na terenie szkoły. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII. 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. Proponowane przeze mnie niektóre metody 

rozwiązania problemu to: 

 

1. Systematyczne usprawnianie pracy administracji szkoły - pozwalające na sprawne  i 

bezkonfliktowe załatwianie spraw,  

2. Powołanie kompetentnych wicedyrektorów – akceptowanych przez grono pedagogiczne 

i innych pracowników szkoły, akceptujących cele i zadania szkoły, mających wspólną wizję 

przyszłej pracy, posiadających szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje. 

3. Powierzenie innych stanowisk kierowniczych – niezbędnych do sprawnego 

funkcjonowania szkoły i wypełniania przez nią jej statutowych obowiązków. 

4. Swobodny kontakt z dyrektorem szkoły – umożliwiający szybkie i sprawne załatwianie 

bieżących spraw wszystkich interesantów. 

5. Uaktualnianie obowiązującej dokumentacji szkolnej – statutów, regulaminów, 

programów i planów związanych z procesem edukacyjnym i funkcjonującymi w szkole 

stosunkami pracy. 

6. Upowszechnianie wymaganej dokumentacji szkolnej – wśród członków Rady 

Pedagogicznej SP Nr 3 i innych organów szkoły. 

7. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów – w ramach Rady Rodziców oraz tzw. 

„trójek klasowych”. 

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 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3. 

11. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji. 

We współczesnym zarządzaniu właściwy przepływ informacji odgrywa niebagatelną 

rolę. Zagadnienie to moim zdaniem urasta do roli poważnego problemu, jeżeli 

uświadomimy sobie, jak dużą szkołą jest SP Nr 3 i to, że praca w niej odbywa się 

jednocześnie w dwóch budynkach. 

Proponowane przeze mnie metody rozwiązania problemu to: 

- stworzenie jednolitych zasad komunikacji - określenie sposobu przekazywania 

informacji   



uczniom i nauczycielom,  ujednolicenie zawartości tablic informacyjnych i ustalenie osób 

odpowiedzialnych za przepływ poszczególnych rodzajów informacji:  

- lepsze wykorzystanie poczty internetowej – przesyłanie informacji nauczycielom z 

wykorzystaniem poczty internetowej, 

- unowocześnienie szkolnego radiowęzła – bezpośrednie przekazywanie treści 

komunikatów, informacji, kurend i zarządzeń dyrektora szkoły, 

- instalacja w ciągach komunikacyjnych szkoły większej ilości gablot - z ogłoszeniami, 

komunikatami, zarządzeniami i informacjami o planowanych zmianach i zastępstwach,  

- informowanie o przyjętych i stosowanych w SP Nr 3 - procedurach, regulaminach i 

dokumentacji szkolnej, 

- racjonalizacja dostępu do - biblioteki szkolnej, czytelni, świetlicy, centrów 

multimedialnych i zajęć pozalekcyjnych. 

- systematyczne redagowanie – strony internetowej szkoły, komunikatów i informacji o SP 

Nr 3, zarówno w kontekście działań bieżących, jak i podejmowanych zamierzeń i 

przedsięwzięć. 

- współpraca z  - lokalnymi mediami w celu promowania szkoły i eksponowania jej 

osiągnięć. 

- uaktualnianie danych BIP – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- zapoznawanie nauczycieli i pracowników szkoły – z bieżącymi informacjami, 

komunikatami i ogłoszeniami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIII.  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. Poza tym, jeżeli zmierzamy 
do tego, aby Szkoła Podstawowa Nr 3 stała się dla potencjalnych uczniów szkołą jedynego  
wyboru, musimy dołożyć wszelkich starań, aby poziom nauczania stale się podnosił. Żeby tak 
się stało, trzeba moim zdaniem podjąć następujące działania: 
 

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 z wychowania przedszkolnego. 
8. Stwarzać optymalne warunki do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 
9. Nawiązać ściślejsze formy współpracy z 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 hospitowania zajęć przez członków 

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 .   



 
IX. Zadania doskonalące jakość pracy szkoły w zakresie 

wychowania i opieki. 
 
          Szkoła Podstawowa Nr 3 rekrutuje uczniów praktycznie z całego miasta, stwarzając 
możliwość kształcenia również dzieciom z innych obwodów. Dokonując naboru, kierujemy 
się zawsze i przede wszystkim zasadą równości szans edukacyjnych. Nie zmienia to jednak 
faktu, że do naszej szkoły trafiają dzieci z bardzo różnych środowisk i z rodzin o bardzo 
zróżnicowanym poziomie materialnym. Nie są nam niestety obce problemy rodzin 
dysfunkcyjnych, dotkniętych plagą uzależnień, bezrobocia, wielodzietności i biedy. Wszystko 
to przekłada się najczęściej na późniejsze problemy z niedostosowaniem uczniów, których 
trzeba otoczyć szczególnie troskliwą opieką i mądrymi działaniami wychowawczymi.  
Jako nauczycielka i wychowawczyni z wieloletnim stażem oraz pedagog szkolny i 
wicedyrektor zajmująca się z urzędu przez 3 ostatnie lata problemami wychowawczymi i 
działaniami opiekuńczymi w SP Nr 3, mam świadomość konieczności podjęcia następujących 
działań w zakresie wychowania i opieki: 
 

1. Zapewnienia w ofercie edukacyjnej szkoły jasnych kryteriów rekrutacji uczniów 
do grup zerowych 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, 
pedagogów szkolnych, pielęgniarki szkolnej i innych pracowników szkoły, 

5. Bezwzględnego reagowania na wszelkie przejawy agresji, przemocy i naruszania 
godności innych. 

6. Skuteczniejszego zapobiegania ewentualnym uzależnieniom uczniów i używaniu 
przez nich środków odurzających.      

7. Doprowadzenia do stosowania całkowitego zakazu palenia tytoniu przez 
rodziców oczekujących na dzieci na terenie szkoły. 

8. Wypracowania skuteczniejszych form współpracy z policją, kuratorami, Sądem 
dla Nieletnich, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi instytucjami 
odpowiedzialnymi za pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci. 

9. Kontynuowania działań podjętych w ramach świetlicy socjoterapeutycznej wraz 
z rozszerzeniem jej działalności o grupę zrzeszającą dzieci ze społeczności 
romskiej.  

10. Uzyskania zgody na utworzenie stanowiska psychologa szkolnego. 
11. Powołania Szkolnego Koordynatora ds. bezpieczeństwa w zależności od oceny 

dokonanej przez tzw. „Trójki”. 
12. Zagwarantowania uczniom jasnych i przejrzystych kryteriów oceniania w 

Statucie Szkoły oraz ich upowszechnienie poprzez wychowawców klas. 
13. Objęcia ściślejszą opieką uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami. 
14. Stworzenia w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły skutecznej 

formy dożywiania uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
materialnej – pozyskiwanie środków na sfinansowanie większej ilości 
bezpłatnych obiadów. 

15. Objęcia systemem stypendialnym uczniów ubiegających się o pomoc materialną 
oraz uczniów osiągających wybitne wyniki kształcenia i sukcesy sportowe. 



16. Okresowe analizy i dyskusje z udziałem rodziców na temat efektów 
podejmowanych działań opiekuńczych i wychowawczych. 

17. Sprawniejsze przeprowadzanie posiedzeń Szkolnego Zespołu Wychowawczego. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X. Wnioski. 
 
          Mam pełną świadomość tego, że ujęte w mojej Koncepcji funkcjonowania i rozwoju 
szkoły zamierzenia, uwagi i pomysły nie wyczerpują tematyki żadnego z wymienionych 
rozdziałów. Nie było to zresztą celem mojej dysertacji. Pragnęłam jedynie zasygnalizować w 
skrócie własne przemyślenia, z którymi jako kandydatka na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 3 chciałam się podzielić, wierząc, że zostaną one ocenione jako realistyczne, 
a co najważniejsze, przydatne w codziennej pracy. Chciałabym podkreślić również, że 
wszystko, co zawarłam w mojej koncepcji wynika z moich wieloletnich obserwacji i 
doświadczeń oraz wiedzy, którą nabyłam pracując w tej szkole 25 lat. Biorąc to wszystko pod 
uwagę, wyrażam przekonanie, że powierzenie mi obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 3 będzie decyzją słuszną. 
 
                                                                                                   Dziękuję.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dorota Ręczkowska                                                                             Kłodzko, 10 maja 2007 r. 
magister nauczania początkowego 
staż pracy pedagogicznej – 25 lat  
 
 
 

ŻYCIORYS 
 

          Urodziłam się 16 lutego 1961 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. W Kłodzku 
ukończyłam szkołę podstawową, natomiast 6 – letnie Studium Wychowania Przedszkolnego 
ukończyłam w Świdnicy. W 1984 roku podjęłam studia na Wydziale Filologiczno - 
Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu na kierunku: nauczanie początkowe 
(specjalność nauczycielska), które ukończyłam złożeniem egzaminu magisterskiego z oceną 
bardzo dobry w marcu 1989 roku.  
          Pracę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłodzku rozpoczęłam dnia 1 września 1982 roku 
jako nauczycielka kształcenia zintegrowanego. We wrześniu 2003 roku dyrektor szkoły mgr 
Krystyna Oktawiec powierzyła mi obowiązki wicedyrektora szkoły, które pełnię do dnia 
dzisiejszego. 
           Systematycznie podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe. Będąc magistrem 
nauczania początkowego, ukończyłam studia podyplomowe o kierunku : Zarządzanie i 
marketing o specjalności : „Zarządzanie Oświatą” przy Wrocławskiej Wyższej Szkole 
Zarządzania i Finansów, a następnie studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo 
– wychowawczej przy Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. 
Ponadto ukończyłam również 420 godzinny kurs kwalifikacyjny w zakresie 
oligofrenopedagogiki i Kurs Doskonalący dla Nauczycieli w zakresie Języków Obcych.         
          Jako nauczycielka kształcenia zintegrowanego wprowadzałam i popularyzowałam 
nowatorskie rozwiązania metodyczne, poprzez  publikacje literackie. Jestem m.in. autorką 
tekstu opublikowanego w „Antologii literatury dziecięcej” Wiesławy Babińskiej („MAC 
EDUKACJA” S.A. Kielce).  
          W roku 2002 uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, a 
01.07.2003 roku zostałam wpisana na listę ekspertów MENiS /8150/ Eks, otrzymując 
uprawnienia do wchodzenia w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla 
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. 
          Ze względu na znaczne doświadczenie zawodowe, powierzano mi dwukrotnie opiekę 
nad awansem zawodowym nauczycieli stażystów i kontraktowych. Kilkakrotnie także 
sprawowałam funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych - ciągłych studentów kształcenia 
zintegrowanego i resocjalizacji, dzieląc się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem z 
adeptami zawodu nauczycielskiego. 
       Za swoją pracę zawodową i osiągnięcia byłam dziewięciokrotnie wyróżniana Nagrodą 
Specjalną Dyrektora Szkoły. Otrzymałam również Nagrodę Specjalną Burmistrza Miasta 
Kłodzka. W maju 2003 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał mi za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej.  
          W październiku 2006 zostałam odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, nadanym 
przez Prezydenta RP. Posiadam wyróżniającą ocenę pracy.  
                        
  

                                                                            Dorota Ręczkowska 
 
 
 



mgr Dorota Ręczkowska                                                                      Kłodzko, 10 maja 2007 r. 
pedagog szkolny i wicedyrektor  
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

          Oświadczam z poczuciem pełnej odpowiedzialności, że nie byłam nigdy karany karą 
dyscyplinarną, a także, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne. 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mgr Dorota Ręczkowska                                                                      Kłodzko, 10 maja 2007 r. 
pedagog szkolny i wicedyrektor  
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

          Oświadczam z poczuciem pełnej odpowiedzialności, że nie byłam nigdy karana za 
przestępstwo popełnione umyślnie, a także, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie 
karne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mgr Dorota Ręczkowska                                                                     Kłodzko, 10 maja 2007 r. 
pedagog szkolny i wicedyrektor  
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

          Oświadczam z poczuciem pełnej odpowiedzialności, że nie byłam nigdy karana 
zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, a także za naruszanie dyscypliny finansów publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mgr Dorota Ręczkowska                                                                     Kłodzko, 10 maja 2007 r. 
pedagog szkolny i wicedyrektor  
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

          Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WZÓR OŚWIADCZENIA O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA 
PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R.  

DO DNIA 31 LIPCA 1990 R. 
 
Część A 
 
Ja..................................................................................syn/córka…………….................. 
     (imię i nazwisko, nazwisko                    (imię ojca) 
    rodowe, inne nazwiska używane 
       w latach 1944-1990) 
 
urodzony/urodzona..................................................................zamieszkały/zamieszkała 
                 (data i miejsce urodzenia) 
  
....................................................................................................legitymujący się/legitymująca się 
     (adres zamieszkania) 
  
....................................................................................................................... świadom/świadoma 
 (nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
        jego numer i numer PESEL) 
 
odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z 
treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 
Nr 218, poz. 1592, z późn. zm.), oświadczam, że nie pracowałem/nie pracowałam, nie 
pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam świadomym i tajnym 
współpracownikiem* organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a 
powołanej ustawy. 
  
                                    
 

  ……………………................... 
                                            (własnoręczny podpis) 
  
 
 
 
 
 

 


	V. Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 3. 
	          Ze względu na znaczne doświadczenie zawodowe, powierzano mi dwukrotnie opiekę nad awansem zawodowym nauczycieli stażystów i kontraktowych. Kilkakrotnie także sprawowałam funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych - ciągłych studentów kształcenia zintegrowanego i resocjalizacji, dzieląc się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem z adeptami zawodu nauczycielskiego. 

