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„Tak naprawdę, to są tylko dwie rzeczy, w które można 

wyposażyć dzieci: pierwsze są korzenie, a drugą skrzydła.” 

Hadding Carter 

 

 



I. RYS HISTORYCZNY 

 Początki działalności gorzyckiej szkoły sięgają 1807 roku. W roku 2007 

obchodziliśmy jubileusz „200 lat” Szkoły Podstawowej w Gorzycach. 

 10 kwietnia 2008r. – Rada Miejska w Żninie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji 6 

szkół podstawowych w gminie Żnin, w tym szkoły w Gorzycach. 

 Główna przyczyna to aspekt ekonomiczny, 1,5 mln. w budżecie gminy więcej (370 tyś 

Gorzyce). W czerwcu 2007r. odbywa się zebranie rodziców obwodu gorzyckiej szkoły, na 

którym zapada decyzja o założeniu stowarzyszenia wspierającego gorzycką szkołę, 

6 marca 2008r. uzyskujemy wpis do KRS, Stowarzyszenie liczy 60 członków, w tym 90 % 

rodziców. Przyjmujemy nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Gorzycach. 

BIERZEMY SPRAWY W SWOJE RĘCE 

 Nie chcąc dopuścić po 200 latach do powstania białej plamy w sieci szkół w 

zachodniej części gminy Żnin zdecydowaliśmy się bazie likwidowanej szkoły utworzyć 

Niepubliczną Szkołę Podstawową w Gorzycach z oddziałem „0” na warunkach szkoły 

publicznej. 

Podstawowe akty prawne: 

 Pozytywna opinia Kuratora Oświaty 

 Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

 Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

 Wpis do KRS 

 Statut Szkoły 

 Wykaz kwalifikacji kadry pedagogicznej, dyrektora 

W czerwcu 2009r. Stowarzyszenie uzyskuje status OPP. 

1 września 2008r. rozpoczyna działalność Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach. 

 Do szkoły uczęszcza 82 uczniów.  Żyjemy z subwencji oświatowej, mamy duże 

poparcie rodziców i przychylność władz samorządowych. 

Oferta nasza nie odbiega od oferty szkół publicznych. Naszym celem jest jej poszerzenie, a 

przede wszystkim stworzenie dziecku drugiego domu. Nauczyciele stają się bardziej aktywni, 

twórczy asertywni. Rozpoczynamy pisać wnioski i projekty, aby pozyskiwać fundusze na 

różnego rodzaju zajęcia. Pierwszego września 2009 roku otwieramy alternatywną formę 

przedszkola – Zespół Wychowania Przedszkolnego dla 3-5 latków, w którym istotną rolę 

pełnić będą rodzice. 



II.  WIZJA SZKOŁY 

 Nasza szkoła kształci i wychowuje człowieka odpowiedzialnego, aktywnego i 

twórczego. Uczy dzieci samodzielności i współpracy w zespołach. Kształtuje tak młodego 

człowieka, aby miał poczucie własnej wartości nie naruszając godności i wolności innych. 

Uczniowie cechują się grzecznością, kulturą osobistą i kulturą słowa. Znają i szanują tradycje 

narodu, regionu jednocześnie czują się obywatelami Europy. 

 Społeczność szkolna komunikuje się ze światem przez internet. Szkoła jest otwarta, 

demokratyczna, w układach międzyludzkich panuje partnerstwo i życzliwość. 

 Nauczyciel pracuje w komfortowych warunkach: nieliczne klasy, bogata baza szkoły, 

dobrze zorganizowana praca. Rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę w działaniach 

dydaktyczno – wychowawczych. Szkoła cieszy się uznaniem w środowisku ze względu na 

poziom i jakość kształcenia. 

 

III. MISJA 

 Aby realizować powyższą wizję będziemy: 

 kształcić według najlepszych programów nauczania i tworzyć własne rozwiązania 

 właściwie motywować i wzmacniać potencjał intelektualny naszej szkoły jakim są 

nauczyciele 

 doskonalić współpracę między nauczycielami, uczniami i rodzicami 

 troszczyć się o każdego ucznia i wpierać go jako indywidualność 

 stwarzać każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania 

kolejnych stopni awansu 

 tworzyć właściwy wizerunek szkoły w środowisku oraz promować nasze działania 

poprzez media i reklamę 

 

IV. KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010-2016 

 Przy opracowaniu koncepcji pracy i rozwoju szkoły wzięłam pod uwagę 

dotychczasowe obserwację i analizy własne, propozycje rady pedagogicznej, propozycje 

Rady Rodziców i wnioski samorządu uczniowskiego. Wskaźnikami do koncepcji są założenia 

reformy programowej wdrażane od 1 września 2009r., a także wymagania wobec szkół i 

placówek zawarte w rozporządzeniu z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego. Stają  się one informacją jak powinno być i do czego mamy dążyć. Główne 

priorytety działalności i rozwoju szkoły na kolejne 6 lat to: 



 Poprawa warunków funkcjonowania szkoły poprzez dostosowanie bazy dydaktycznej 

i jej wzbogacenie w kontekście reformy programowej oświaty. 

 Podniesienie efektywności kształcenia. 

 Doskonalenie kadry zawodowej, by sprostać wymaganiom reformy edukacji. 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 

 Podwyższenie średniej liczby uczniów przypadającej na oddział. 

 Dbałość o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


