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Szkoła Podstawowa Nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka w 

Gdańsku – jaka jest? 

► W Szkole Podstawowej Nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława 

Maczka w Gdańsku lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym. 

► Uczniowie uczą się w przestronnych salach wyposażonych w tablice 

multimedialne, mają zapewnioną obudowę multimedialną podczas zajęć. 

► W szkole położony jest nacisk na naukę języków obcych – języka 

angielskiego uczniowie zaczynają uczyć się w zerówce, języka 

niemieckiego jako drugiego od klasy III. 

► Część zajęć odbywa się poza budynkiem szkoły – organizowane są 

zielone szkoły, lekcje przyrody w terenie, wycieczki rowerowe, sporty 

wodne na przystani. 

► Uczniowie mają do wyboru szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. 

► Pedagog, logopeda i socjoterapeuta dbają o prawidłowy rozwój dzieci.  

► Nauczyciele szkoły są organizatorami konkursów szkolnych na poziomie 

miejskim i wojewódzkim.  

► Uczniowie osiągają wysokie noty: pięciokrotne zwycięstwo                                  

w wojewódzkim konkursie historycznym „Polskie siły zbrojne na 

frontach II wojny światowej”; I miejsce w miejskim konkursie „Mistrz 

Mowy Polskiej”. 

► Prężnie działa Mini Samorząd w klasach I-III, Samorząd Uczniowski                 

w klasach IV-VII, Koło „Caritas”, szkolne koło wolontariatu. 

► Rodzice to partnerzy w podejmowaniu działań edukacyjnych                                 

i wychowawczych szkoły. 

► Szkoła posiada aktywną stronę internetową będącą nie tylko wizytówką 

szkoły, ale przede wszystkim narzędziem do przepływu informacji 

między uczniami, rodzicami i nauczycielami. 
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► Szkoła jako jedyna placówka oświatowa w dzielnicy Olszynka,                                                   

jest pozytywnie rozpoznawana w środowisku lokalnym, pełni rolę 

centrum kultury. 

 

Uczymy się siebie nawzajem we wspólnym działaniu. Dzięki temu szkoła 

tworzy klimat dialogu, opartego na partnerskich relacjach całej społeczności 

lokalnej, wzajemnym zaufaniu i szacunku. 

 

Poniższa koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest ogólnym planem 

działania szkoły, określa priorytety, kierunki pracy i rozwoju szkoły w latach 

2018-2023. 

 

 

ABSOLWENT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 IM.1 DYWIZJI PANCERNEJ 

GEN.STANISŁAWA MACZKA W GDAŃSKU 

 

• Otwarty na ludzi i świat, zna swoją wartość. 

• Radzi sobie ze stresem. 

• Zna swoje mocne i słabe strony. 

• Ma świadomość potrzeby kształcenia się przez całe życie. 

• Potrafi efektywnie zarządzać czasem w procesie „uczenia się”. 

• Angażuje się w działania środowiskowe. 

• Rozumie i stosuje zasady demokracji. 

• Jest tolerancyjny. 

 

DYDAKTYKA  

Podnosimy efektywność kształcenia i jakość pracy szkoły. Poprzez: 

• Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

• Realizację podstawy programowej. 
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• Indywidualizowanie procesu kształcenia. 

• Dbanie o wszechstronny rozwój każdego ucznia. 

• Dążenie do uzyskiwania wysokich wyników w egzaminach 

zewnętrznych. 

• Wzmocnienie współpracy i współdziałania zespołowego nauczycieli. 

Działania: 

1. Oferta zajęć pozalekcyjnych zostanie stworzona zgodnie z oczekiwaniami 

uczniów. 

2. Dodatkowe zajęcia z przedmiotów objętych egzaminem. 

3. Położenie nacisku na rozwijanie kompetencji kluczowych szczególnie 

porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym oraz kompetencji 

matematycznych i informatycznych. 

4. Zachęcanie nauczycieli do opracowywania i wdrożenia kolejnych 

innowacji pedagogicznych i programów autorskich. 

5. Zwiększenie kompetencji nauczycieli  w zakresie wspomagania rozwoju 

ucznia. 

6. Efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem pracowni fizyczno-chemicznej i biologiczno-

geograficznej. 

7. Zwiększenie zaangażowania rodziców w planowanie procesu 

edukacyjnego, włączanie rodziców w roli ekspertów, inicjowanie działań 

edukacyjnych i wychowawczych na rzecz rozwoju uczniów i szkoły. 

8. Nawiązanie współpracy z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem 

Gdańskim, szkołami ponadpodstawowymi - udział uczniów klas VII-VIII 

w wykładach popularnonaukowych, warsztatach, „Feriach z fizyką na 

PG”, „Chemia wokół nas” itp. 

9. Wzmocnienie współpracy ze ZSO Nr 6 w Gdańsku w ramach Gdańskiej 

Sieci Szkół Sportów Wodnych. 
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NAUCZYCIEL 

Kompetentny nauczyciel w szkole: 

• Buduje więzi z i między uczniami. 

• Stosuje nowatorskie rozwiązania. 

• Z pasją i wielką charyzmą. 

• Dobry coach i tutor. 

• Stale doskonali swój warsztat pracy. 

• Indywidualizuje nauczanie i wychowanie. 

• Współpracuje w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

 

 

 

Działania: 

1. Rozpoznawać potrzeby nauczycieli i pracowników niepedagogicznych                   

w zakresie doskonalenia zawodowego. 

2. Zwiększać kompetencje nauczycieli w zakresie posługiwania się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i upowszechnianiu ich 

stosowania na lekcjach. 

3. Podejmować wraz z nauczycielami nowatorskie działania, innowacje                       

i eksperymenty. 

4. Korzystać z programów unijnych, wyjazdów, szkoleń. 

5. Angażować nauczycieli w proces wewnętrznej ewaluacji, tworzyć grupy 

eksperckie. 

6. Wspierać awans zawodowego nauczycieli.  

7. Nawiązać współpracę z instytucjami: Gdańskim Inkubatorem 

Przedsiębiorczości STARTER, Z Centrum Rozwoju Talentów. 

8. Motywować nauczycieli do doskonalenia i zaangażowania w rozwój 

szkoły i własny poprzez przyznawanie dodatku motywacyjnego, nagrody 
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dyrektora szkoły, dofinansowanie doskonalenia zawodowego w ramach 

posiadanych środków i zgodnie z potrzebami szkoły. 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA  

Szkoła tworzy optymalne warunki do wychowywania dziecka umiejącego 

realizować swoje cele życiowe z poszanowaniem praw i potrzeb drugiego 

człowieka oraz zapewnia bezpieczeństwo, opiekę i zaspokaja podstawowe 

potrzeby uczniów. Poprzez: 

• Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań 

proekologicznych. 

• Rozwijanie pasji i zainteresowań oraz promocja ich osiągnięć. 

• Kształtowanie postaw prospołecznych, patriotycznych i obywatelskich. 

• Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia. 

• Pogłębianie współpracy z rodzicami. 

 

Działania: 

1. Zapewnienie przyjaznej atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi     

i edukacji uczniów niepełnosprawnych. 

2. Zorganizowanie dla uczniów warsztatów z metod radzenia sobie ze 

stresem, mediacje rówieśnicze. 

3. Zorganizowanie dla uczniów szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. 

4. Promowanie działalności wolontariatu i pracy w Samorządzie 

Uczniowskim. 

5. Nawiązanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi celem 

preorientacji zawodowej. 

6. Zorganizowanie szkoleń, warsztatów, udział uczniów i nauczycieli                          

w projektach prozdrowotnych organizowanych przez psychologów                        

i pedagogów PPP, Sanepid, Uniwersytet Medyczny itp. 
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7. Stworzenie dobrego doradztwa zawodowego.  

8. Kontynuowanie programu „Szkoła promująca zdrowie”. 

9. Kontynuowanie tutoringu wychowawczo-rozwojowego. 

10. Promowanie pozytywnych postaw uczniów wobec innych uczniów, ich 

aktywność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

11. Wspieranie inicjatywy i pomysłowości uczniów, rodziców i nauczycieli, 

organizowanie koncertów, festynów, konkursów, zawodów sportowych, 

których celem jest integracja społeczności szkolnej oraz promowanie 

talentów uczniów. 

 

 

 

ORGANIZACJA I ZARZADZANIE SZKOŁĄ 

Dobra organizacja procesu kształcenia, wychowania i opieki powiązana jest                     

z dobrze wyposażoną szkołą. Zaplecze dydaktyczno-wychowawcze tworzy 

warunki do efektywnego uczenia się. Będę dążyła do tego, poprzez: 

• Inspirowanie procesu tworzenia i realizowania planów pracy szkoły. 

• Poprawę bezpieczeństwa i komfortu przebywania na terenie szkoły. 

• Poprawę przepływu informacji. 

• Bazę szkoły i pozyskiwanie środków finansowych. 

• Promocję i wizerunek szkoły. 

• Współpracę z rodzicami. 

• Współpracę ze środowiskiem. 

• Współpracę ze związkami zawodowymi. 

Działania: 

1. Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się, 

z uwzględnieniem zaleceń zawartych w podstawie programowej oraz 

potrzeb uczniów i możliwości szkoły. 
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2. Monitorowanie oczekiwań edukacyjnych środowiska i stosownie do nich 

kształtować swoją ofertę edukacyjną. 

3. Rozbudowanie istniejącego monitoringu szkoły. 

4. Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy szkoły. 

5. Na bieżąco uzupełniać pomoce dydaktyczne, niezbędny sprzęt                               

i księgozbiór. 

6. Utworzenie pracowni językowej, pracowni fizyczno-chemicznej, 

biologiczno-geograficznej. 

7. Utworzenie radiowęzła szkolnego. 

8. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły. 

9. Przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkoły. 

10. Wymalowanie klatki schodowej i korytarzy szkoły. 

11. Przeprowadzenie kapitalnego remontu kuchni. 

12. Pozyskiwanie śródków pozabudżetowych od sponsorów.  

13. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do 

podnoszenia efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej. 

14. Doskonalenie przepływu informacji - współpraca wszystkich podmiotów 

poprzez organizowanie spotkań organizacyjnych i szkoleniowych, 

rozmawiających o wszystkich aspektach życia szkoły, słuchających się 

nawzajem, wyrażających opinie i przedstawiający własne poglądy. 

15. Dbanie o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku – 

współudział w projektach organizowanych przez Radę Osiedla Olszynka, 

współpraca z przedstawicielami Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, 

Związków Zawodowych w zakresie przestrzegania prawa, ze szkołami 

sąsiednimi, ze Stowarzyszeniem Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie w zakresie krzewienia wśród społeczności szkolnej wartości 

patriotycznych. 
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DYREKTOR DOBRYM LIDEREM 

1. Własnym przykładem zachęca do innowacyjności. 

2. Doskonali i dzieli się wiedzą. 

3. Umiejętnie zarządza procesem zmian. 

4. Wskazuje pozytywne strony wprowadzania zmian. 

5. Stwarza odpowiednie warunki do pracy i umożliwia pracownikom ich 

rozwój. 

6. Włączać wszystkich pracowników w proces wprowadzania zmian. 

7. Poszukuje i zatrudnia kreatywnych, twórczych pracowników. 

8. Rozdziela zadania według możliwości nauczycieli. 

9. Wspomaga w niepowodzeniach. 

10. Wyraża uznanie dla pracowników, którzy odnoszą sukcesy. 

 

Przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły będzie 

uzupełniana, analizowana i modyfikowana zgodnie ze zmieniającym się prawem 

oświatowym i potrzebami szkoły.  

Wspólna praca całego zespołu pedagogicznego i niepedagogicznego przy 

zaangażowaniu rodziców, uczniów i wsparcia organu nadzorującego                               

i prowadzącego jest gwarancją sukcesu naszej szkoły. 


