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Zespó  Szkolno - Przedszkolny w Dobieszowicach
Adres: ul. Ko ciuszki 32,

42-584 Dobieszowice
tel: 32 287-63-37

email: spdob@interia.pl
strona: www.zspdob.bedzin.pl



W sk ad zespo u Szkolno–Przedszkolnego 
w Dobieszowicach wchodz :                   
Szko a Podstawowa im. Gen. A. Zawadzkiego 
w Dobieszowicach.                                          
Przedszkole Publiczne w Dobieszowicach.                                                   
Organem prowadz cym Szko  Podstawow  
i Przedszkole Publiczne jest   Gmina Bobrowniki.                                                                                                            
Organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny nad 
placówkami jest  ski Kurator O wiaty.



Misj  Zespo u Szkolno – Przedszkolnego 
w Dobieszowicach winno by : umo liwienie uczniom 
wszechstronnego rozwoju oraz dawanie im szansy 
odnoszenia sukcesów na miar  indywidualnych 
mo liwo ci w przyjaznej atmosferze i poczuciu 
bezpiecze stwa, we wspó pracy ze rodowiskiem.

W pracy d ymy do tego, aby ucze  by  zgodnie 
z za eniami psychologii pozytywnej - wewn trznie 
zintegrowany, wyznaj cy warto ci dobra, pi kna, 
przyja ni i tolerancji, a wi c otwarty wobec wiata
i ludzi, szukaj cy celu i sensu w asnego ycia.



Dzia amy po to, aby:

Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do
dalszej nauki i ycia w dynamicznie zmieniaj cym si  
wiecie XXI wieku.

Rodzice darzyli nas zaufaniem.
Pracownicy szko y mieli satysfakcj  z wykonywanej 
pracy.
Szko a cieszy a si  uznaniem w rodowisku. 



Wizja
Szko a i przedszkole jest miejscem, w którym proces 
nauczania – uczenia si  i wychowania stanowi radosne 
prze ycie dla uczniów i nauczycieli. Osi gamy to 
stosuj c metody i techniki aktywnego uczenia, dzi ki 
którym pomagamy ka demu dziecku odnale  tkwi cy 
w nim „skarb” i rozwin  go na miar  swoich 
mo liwo ci. 



Zespó ci le wspó pracuje z rodzicami, uwzgl dnia ich 
potrzeby i oczekiwania. Anga uje rodziców do pracy 
na rzecz przedszkola. Rodzice s  naszymi 
sojusznikami, a dzia ania nasze s  skoordynowane. 
Wszyscy pracownicy naszej placówki wspó dzia aj  ze 
sob . Tworz  przyjazn  atmosfer , dzi ki której dzieci 
czuj  si  akceptowane i bezpieczne.

Nasz zespó  jest kolorowy i bajeczny. Ci gle 
doskonalimy swoj  baz  lokalow . Sale wyposa one s  
w nowoczesny sprz t, nowe meble, pomoce 
dydaktyczne i pi kne zabawki. Nasz plac zabaw, ogród 
szkolny i baza sportowa zaspokaja potrzeby ruchowe 
dzieci na wie ym powietrzu, zach ca do rekreacji i 
sportu.



CELE STRATEGICZNE
Promowanie NOWATORSTWA W RÓD 
NAUCZYCIELI A I W RÓD UCZNIÓW 
ROZWIJANIE POSTAW BADAWCZYCH 
I CIEKAWO CI POZNAWCZEJ.
WYKORZYSTANIE ZA  PSYCHOLOGII 
POZYTYWNEJ W PROCESIE UCZENIA SI  
NAUCZANIA I WYCHOWANIA W SZKOLE.
BUDOWANIE POCZUCIA BEZPIECZE STWA 
PSYCHICZNEGO w szkole  jako sposobu 
przeciwdzia ania zagro eniom cywilizacyjnych                                    
i ewentualnym konfliktom.



CELE STRATEGICZNE

Rozwijanie UMIEJ TNO CI PRACY ZESPO OWEJ 
RÓD UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW.

Wspó praca szko y z RODZICAMI oraz 
RODOWISKIEM LOKALNYM ukierunkowana na 

ROZWÓJ KOMPETENCJI SPO ECZNYCH UCZNIA. 



CELE STRATEGICZNE
ROZWIJANIE WSPÓ PRACY 
MI DZYNARODOWEJ nastawionej na 
podnoszenie KOMPETENCJI J ZYKOWYCH 
uczniów i nauczycieli oraz DZIELENIE SI  
DOBRYMI PRAKTYKAMI.

WZBOGACENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ, 
SPORTOWEJ, LOKALOWEJ ukierunkowane na 
wszechstronny rozwój ucznia. 



PROMOWANIE NOWATORSTWA 
NAUCZYCIELSKIEGO                                                        

I POSTAW BADAWCZYCH W RÓD UCZNIÓW

„Je li chcesz, aby twoje dziecko/ucze , nauczy o si  
budowa  statek,                                                                

rozbud  w nim t sknot  za morzem”.           

Antoine de Saint – Exupery



CEL:

motywowanie, aktywizowanie i promowanie dzia  
nauczycieli, uczniów, rodziców,                      
wszystkich  partnerów i przyjació  szko y, a tak e 
pracowników niepedagogicznych.



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
Podejmowa  intensywne dzia ania zmierzaj ce do 
unowocze nienia procesu nauczania i wychowania.

Przydziela  dziania nauczycielom zgodnie z ich 
predyspozycjami i zainteresowaniami.

Motywowa  do opracowania autorskich programów 
nauczania, innowacji pedagogicznych oraz wszelkich 
nowatorskich rozwi za .



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
Podejmowa  dzia ania maj ce na celu:
Propagowanie ycia sportowego szko y  - zgodnie 
z za eniami psychologii pozytywnej zach ca  
uczniów do czynnego uprawiania sportu 
i podejmowania aktywno ci  fizycznej:

o organizacja wyjazdów na basen, lodowisko, narty, na 
mecze oraz imprezy sportowe w charakterze kibiców;

o turystyka (wycieczki 2, 3 dniowe)
o spotkania ze znanymi sportowcami
o uczestnictwo rodziców w rozgrywkach sportowych



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
Podejmowa  dzia ania maj ce na celu:
Propagowanie edukacji ekologicznej:

o mobilizacja nauczyciela przyrody w celu koordynowania 
wszystkich akcji ekologicznych  na terenie szko y 
i w rodowisku pozaszkolnym (np. Dzie  Czystego 
Powietrza, Godzina dla Ziemi, Sprz tanie wiata ,itp.)

o wprowadzenie zaj wietlicowych o tematyce ekologii 
i ochrony rodowiska  w celu przybli enia i  pog bienia 
wiedzy

o utworzenie klasy w ogrodzie szkolnym
o budowa cie ki dydaktycznej w ogrodzie szkolnym



Zach ca  do zdobywania dodatkowych uprawnie   
i umiej tno ci zarówno przez nauczycieli, jak  równie  
uczniów (sportowiec, ekolog, stra ak, aktor).
Wprowadza  formy wsparcia  stypendialnego 
o charakterze motywacyjnym.
Wdro  fotoewaluacj  we wspó pracy z opiekunem 
samorz du uczniowskiego i uczniami – filmowanie, 
fotografowanie np. przerwa w szkole, zaj cia 
pozalekcyjne, ogród szkolny, itp.

JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:



ORGANIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO                                                                                         
W OPARCIU O ZA ENIA PSYCHOLOGII 

POZYTYWNEJ

Psychologia pozytywna: „Koncentruje si  na tym co 
sprawia, e ycie jest warte ycia. Badania 

i praktyka maj  wyja ni  tajemnic  ludzkiej si y 
i przyczyni  si  do jej wzrostu.”

( Seligman)



CEL:
dostarczenie nauczycielom i rodzicom wiedzy na 
temat: przebiegu procesu uczenia si   i 
zapami tywania (tzw. nauczanie przyjazne mózgowi)
„Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela” (M. Spieter),

tworzenia rodowiska sprzyjaj cego dla procesu 
uczenia si , nauczania i wychowania,

wiadomienie uczniom (dzieciom), e ycie jest 
warte ycia, e drzemie w nich si a, która wp ywa na 
ich indywidualny wzrost.



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
Dba  o maksymalne wykorzystanie wiedzy dotycz cej 
psychologii dziecka niezb dnej do rozwijania u swoich 
wychowanków kompetencji uczenia si .
W ramach wspomagania chcia abym pozyska  ekspertów 
zewn trznych ( szkolenia dla uczniów, nauczycieli i 
rodziców  na temat pracy mózgu, psychologii pozytywnej  i 
wykorzystania tej wiedzy do lepszego uczenia si , 
rozumienia i zapami tywania).
W ramach obserwacji zaj  i monitorowania podstawy 
programowej: sprawdza  czy nauczyciele przekazuj  
ka demu uczniowi pe  informacj  zwrotn , sposób 
zapoznawania  z celami lekcji, stwarzanie mo liwo ci 
uczenia si  od siebie.



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
Wprowadzi do procesu edukacyjnego :

ARTRETERAPI BIBLIOTERAPI FILMOTERAPI

W ramach kontroli zamierzam sprawdza  czy nauczyciele 
oceniaj  zgodnie  z przepisami zawartymi w statusie.

Wychowanie przez 
sztuk . Bazuje na 
dwóch równowa nych 
elementach: sztuce i 
terapii. Wspiera 
dziecko we 
wszechstronnym 
rozwoju.

Rodzaj terapii, który 
przewiduje stosowanie 
lektury ksi ek i 
innych materia ów 
drukowanych – dzia  
psychologii 
czytelnictwa.

Film podobnie jak 
muzyka ma 

ciwo ci 
naturalnego leku –
maksymalna 
skuteczno  przy 
minimalnym 
zastosowaniu.



BUDOWANIE  POCZUCIA BEZPIECZE STWA 
W SZKOLE JAKO SPOSÓB ELIMINOWANIA 
ZAGRO  I PRZECIWDZIA ANIA  
KONFLIKTOM

Wobec narastaj cych zagro wiata 
zewn trznego, pogorszenia wi zi rodzinnych 
i spo ecznych, instrumentalizacji stosunków 

mi dzyludzkich, to w nie szeroko rozumiane 
zapewnianie bezpiecze stwa uczniom staje si  

jednym z wyzwa  przed jakim staje dzi  
wspó czesna szko a.



kszta towanie przekonania, ze warto by  u ytecznym, 
 dla drugiego cz owieka i    z ufno ci  w kierunku 

asnych marze , 
wczesna diagnoza potrzeb uczniów i umo liwienie im 
spójnego, d ugofalowego wsparcia- zapewnienie 
poczucia bezpiecze stwa  uczniom przekraczaj cym 
kolejny  próg edukacji (pierwszoklasistom),
rozwijanie wiedzy o komunikowaniu si  bez przemocy, 
radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi 
w relacjach interpersonalnych.

CEL:



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
1. Wykorzysta  wiedz  o komunikowaniu si  bez przemocy do 

budowania systemu norm w szkole.
2. Wdro  autorski program Adaptacji Klas Pierwszych oparty 

o zasady starszego brata/siostry „Ach to Ty, czyli jak bez obaw sta  
si  pierwszakiem”.

3. Przeprowadzi  w okresie adaptacyjnym spotka  z pierwszakami, a 
nast pnie zmotywowa  pedagoga szkolnego do przeprowadzenia 
zaj  integracyjnych uczniów klas pierwszych.

4. Anga owa  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  
zgodnie z za eniami psychologii pozytywnej w realizacj  celów 
pozaosobowych, warto ciowe dzia anie – „ ycie zaanga owane”.

5. Podejmowa  dzia ania spontaniczne na rzecz innych – „ ycie 
pe ne sensu”, bo oparte na potrzebach i oczekiwaniach dzieci.



6. Wdro  efektywne oddzia ywania profilaktyczne i 
wychowawcze, a tym samym zapewniaj ce bezpiecze stwo 
dziecka w szkole:

organizacja procesów nauczania z uwzgl dnieniem potrzeb uczniów, 
nauczycieli i rodziców; 
pozytywny klimat spo eczny w szkole;
relacje interpersonalne oparte na wzajemnym szacunku; 
partnerska wspó praca szko y z rodzicami;
zaprasza   zewn trznych specjalistów  udzielaj cych wsparcia, a nie 
zast puj cych nauczycieli w rozwi zywaniu codziennych problemów.
budowa  w szkole dobre relacje z dzie mi, rodzicami, wspó pracownikami 
bo jest to podstawowy warunek skutecznego radzenia sobie z trudnymi 
i ryzykownymi zachowaniami uczniów – a przez to budowanie bezpiecznej i 
przyjaznej szko y.

„Mo na powiedzie , e wiadomie uczymy tego co wiemy:                                                       
nie wiadomie uczymy tego kim jeste my”.

Kartezjusz



ROZWIJANIE UMIEJ TNO CI PRACY ZESPO OWEJ 
RÓD UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW.

Dobrane zespo y (…) osi gaj  najwy szy poziom synergii, 
która powstaje dzi ki:

(…)takiemu podzia owi zada  (…) aby ka dy móg  
wykonywa  to, co lubi lub najlepiej potrafi.

CEL:
dostarczenie nauczycielom, uczniom i rodzicom wiedzy na temat 
potencja u i efektywno ci w pracy zespo owej,
doskonalenie zdolno ci pracy w mniejszych strukturach, tj. zespo ach 
zadaniowych, interdyscyplinarnych,
prze amanie niektórych barier wzajemnej rywalizacji,
umo liwienie wykonywania tego co ludzie robi  najlepiej na rzecz 
wspólnego dobra.



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
1. Powo  zespó  kierowniczy jako cia o doradcze w 

szkole.
2. Powo  jako zespó  zadaniowy ds. wspó pracy z 

absolwentami naszej szko y oraz by ymi 
emerytowanymi nauczycielami i dyrektorami ( link 
do strony internetowej: „ O szkole pami taj  ...”).

3. Wdro  system realizacji projektów edukacyjnych w 
klasie VI wg pomys ów uczniów.



WSPÓ PRACA ZESPO U Z RODZICAMI ORAZ 
RODOWISKIEM LOKALNYM  UKIERUNKOWANA NA 

ROZWÓJ POSTAW UCZNIOWSKICH

CEL:
wzmocnienie pozycji placówki w rodowisku,
kszta towanie poczucia wi zi ze swoj  szko , 
miejscowo ci  i  regionem,
doskonalenie i wzbogacenie form wspó pracy z 
Rodzicami.



1. Zadba  o aktywno  Rodziców poprzez anga owanie w ró ne 
dzia ania szko y – organizowanie imprez i zabaw, konkursów i 
zawodów, rozwi zywanie sytuacji problemowych itp. Nie do 
przecenienia jest rola i miejsce rodziców w budowaniu 
szko y bezpiecznej  i przyjaznej.

2. Opracowa  wspólnie z nauczycielami i specjalistami ulotek, 
folderów z cyklu „Mów dziecku, e jest dobre, e mo e, e 
potrafi...”. Dobre rady dla rodziców ( upowszechni  na stronie 
internetowej zespo u).

JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:



a tak e:
nawi za  aktywn  wspó prac   Z OSP Dobieszowice w celu: 
utworzenia Dru yny Po arniczej Dzieci cej,
przygotowa  dzieci do przysz ej pracy spo ecznej na rzecz 
ochrony przeciwpo arowej oraz kszta towania bezpiecznych 
zachowa  w codziennym yciu,
wprowadzi   cykliczne spotkania z cz onkami OSP w ramach 
zaj  pozalekcyjnych, które pozwol  na: realizacj  potrzeb w 
zakresie kontaktów z rówie nikami, rozwijanie potrzeby 
dzia ania na rzecz lokalnej spo eczno ci, przygotowanie i udzia  
w zawodach M odzie owych Dru yn Po arniczych, 
uczestniczenie w uroczysto ciach rodowiskowych 
(poszanowanie tradycji),



nawi za  aktywn  wspó prac  z Ko em Gospody  Wiejskich i 
Zespo em piewaczym „Sobieszowianki” w celu:
Przekazania uczniom informacji na temat historii KGW w 
Dobieszowicach,
Wspó pracy „Serduszek” z zespo em piewaczym 
„Dobieszowianki”,
Wspólnej oprawy muzycznej i  piewaczej imprez 
rodowiskowych,

wspó pracowa  z Klubem sportowym,
budowa  relacj  z rodzicami poprzez: kontakty indywidualne 
(otwarta komunikacja, czas dla rodziców, dost pno  
nauczycieli),  uznanie rodziców za najcenniejsze ród o 
informacji o dziecku,  zaanga owanie w ycie szko y, udzia  w 
podejmowaniu decyzji; wspó praca przy tworzeniu programu 
wychowawczego,  miejsce w szkole dla rodziców (pokój, 
wydzielony fragment korytarza, stolik itp.).



ROZWIJANIE WSPÓ PRACY MI DZYNARODOWEJ   
I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ NASTAWIONEJ NA 

DOSKONALENIE KOMPETENCJI J ZYKOWYCH UCZNIÓW  
I NAUCZYCIELI, WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK.

CEL:
rozwój nauczania w wymiarze europejskim, wymiana do wiadcze ,
rozwijanie umiej tno ci j zykowych i wiadomo ci mi dzykulturowej 
uczniów i nauczycieli.
Okre lenie miejsca i roli Polski i Polaków w integruj cej si  Europie.
Rozwijanie to samo ci europejskiej budowanej na gruncie mi ci do 

ma ej i wielkiej ojczyzny.
Ukazywanie procesu integracji jako rodka prowadz cego do 

przy pieszenia transformacji ustrojowej i osi gni cia warunków do 
ugofalowego rozwoju kraju



1. Wspiera  i zach ca  nauczycieli do aktywnego udzia u 
w Partnerskich projektach Szkó  „Comenius”,

2. Wprowadzi  za zgod  organu prowadz cego dodatkowy j zyk 
obcy ju  od przedszkola,

3. Wdro  innowacj  pedagogiczn  Pt. „Jestem Polakiem 
Europejczykiem” w celu podniesienia jako ci pracy szko y 
i wzbogacenia tre ci programowej nauczania przyrody 
w klasach V – VI.

JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:



WZBOGACENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ, 
SPORTOWEJ, LOKALOWEJ UKIERUNKOWANE NA 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA.
ciwa baza lokalowa i dydaktyczna tworzy warunki 

do nauki i pracy, które pozwalaj  realizowa  za one 
cele dydaktyczne wychowawcze i opieku cze.

CEL:
poszerzenie bazy szko y

JAKO DYREKTOR WIEM, E:
„Nie wystarczy wiedzie , trzeba te  stosowa . 

Nie wystarczy chcie , trzeba te  dzia .”
Johann Wolfgang von Goethe



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
zapewni  wysok  jako  funkcjonowania placówki 
poprzez:
efektywne, gospodarne i wspólne zarz dzanie 
materialnymi i niematerialnymi zasobami szko y,
poszerzenie bazy szko y, poprzez pozyskiwanie 
rodków mobiln  pracowni  komputerow , sprz t 

multimedialny, wzbogacenie i unowocze nienie sal 
lekcyjnych, wietlic, sal przedszkolaków,



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
umo liwienie uczniom poznawania wiata poprzez 
obserwacje bezpo rednia i do wiadczenie przyrody 
dzi ki za eniu Mini  Ogródka Botanicznego, 
Szkolnej Stacji Meteorologicznej i letniej klasy 
lekcyjnej w ogrodzie szkolnym



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM
RÓWNIE :

1. usun  z szatni i korytarza zb dne i niebezpieczne 
elementy metalowe – kraty i siatki,

2. wymieni   stolark  drzwiow  na bardziej 
nowoczesn  ( wujcia i wyj cia z szatni i drzwi 
przedszkolne),

3. malowanie korytarzy na parterze (dostosowanie 
koloru do dzieci przedszkolnych),

4. wymieni  os ony zabezpieczaj ce kaloryfery na 
korytarzach – parter (przyjazne i mi e dla dzieci 
przedszkolnych i klas I – III),



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
5. wymieni  o wietlenie,
6. wymieni  wieszaki w ka dej szatni na bezpieczne 

awki, wieszaki lub szafki,
7. unowocze ni  aran acj  wej cia do szko y 

prezentuj cego wizj  i misj  zespo u,
8. unowocze ni  miejsce szerokiego korytarza na 

parterze i cian  z wizerunkiem patrona szko y,
9. „wpu ci wiat o” do szko y,



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
10. je li jest to mo liwe rozdzieli  szatnie szko y od 

przedszkola,
11. zagospodarowa  nieu ytkowane pomieszczenia np. 

bawilandia, pracownia do zaj  artystycznych,
12. zmieni  miejsce biblioteki szkolnej a powróci  do 

harcówki,
13. zagospodarowa  teren zielony przy wej ciu do szko y  

(ukwiecenie terenu przyszkolnego),



JAKO DYREKTOR ZAMIERZAM:
14. przeprowadzi  kosmetyk  drzew i krzewów,
15. wymieni  nawierzchni  alejek usytuowanych wokó  

szko y na tak  aby zapewnia a dzieciom bezpieczne 
przemieszczanie si  w terenie przyszkolnym,

16. oczyszczenie pó nocnej ciany budynku 
z naturalnych, zielonych nalotów.



To jaki b dzie Zespó  Szkolno- Przedszkolny 
w Dobieszowicach, zale y od tego kto b dzie go 

tworzy , to znaczy przede wszystkim od dyrekcji, kadry 
pedagogicznej, a tak e od pracowników obs ugi, 

rodziców oraz uczniów, jako podmiotu 
dzia ania szko y.

Zespó  czyli przedszkole i szko a podstawowa do 
którego b  zmierza a to szko a: autonomiczna, 

efektywna w nauczaniu i wychowaniu, bezpieczna 
i zdrowa, rozwijaj ca i przygotowuj ca do ycia, 
otwarta, demokratyczna twórcza, zaanga owana 

w lokalno , wspó pracuj ca z podmiotami s cymi 
rozwojowi uczniów, szko a z klimatem, zakorzeniona 

w tradycji i otwarta na nowoczesno  –
szko a z w asnym obliczem.



Przedstawiona wy ej koncepcja rozwoju 
i funkcjonowania szko y jest z konieczno ci zwi a 

i dotyka tylko niektórych wa nych spraw. Szczegó owe 
zadania na ka dy kolejny rok szkolny znajd  si  w 

opracowywanych corocznie planach 
i programach z uwzgl dnieniem zdania z Raportu 

o Kapitale Intelektualnym Polski 
„Jeden model szko y, jeden program dla 

wszystkich powoduje, ze szko a 
nie jest dobra dla nikogo”.



W koncepcji nie pomijam w asnej osoby. 
ZAMIERZAM:

utwierdza  w placówce ka dego w przekonaniu, e: 
„ pierwsz  rzecz  musi by  zawsze dobro dziecka. 
Ono musi czu  si  kochane, ale musi te  czu  si  
bezpiecznie. Wiedzie , co mo e, a czego nie wolno 
mu robi ”,
doskonali  formy efektywnego zarz dzania placówk , 
uczestniczy  w konferencjach, szkoleniach 
organizowanych przez organ nadzoruj cy i organ 
prowadz cy,  



w zarz dzaniu placówk  preferowa  styl mieszany z 
przewaga demokratycznego,

budowa  dialog pomi dzy wszystkimi podmiotami 
szko y i wspó pracowa  z ka  placówk  o wiatow  
z terenu Gminy Bobrowniki.



PRAGN :
aby cele za one w mojej autorskiej koncepcji 
rozwoju i funkcjonowania zespo u szkolno –
przedszkolnego opartej o ramy psychologii pozytywnej 
i psychologii dziecka by y osi gni te bo zaowocuj  w 
przysz ci:
wysok  jako ci ycia uczniów: trafny wybór dalszej 
drogi kszta cenia, wi ksza motywacja, umiej tno  
pokonywania trudno ci, spe nienie w yciu osobistym,
wysok  jako ci ycia w kraju, w nowej epoce, 
w której liczy si : dokonywanie samooceny, praca 
w zespole, my lenie sprawne i twórcze, oryginalno ,  
entuzjazm  i skuteczne komunikowanie si  z innymi.



DZI KUJ


