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I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

1. Ogólne dane szkoły 

Zespół Szkół nr 45 mieści się przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie i jest 

placówką publiczną.  

Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 45 jest miasto stołeczne 

Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium 

Oświaty.  

Dyrektorem placówki jest mgr Bożena Ragus. Wicedyrektorzy to:  

mgr Barbara Rogacka i mgr Anna Łyżwa. 

W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi 

wraz z oddziałami przedszkolnymi i Gimnazjum Sportowe nr 57  

im. Królowej Jadwigi.  

2. Historia szkoły 

Nasza szkoła jest jedną z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych na 

Pradze Północ i jedną z najstarszych. Szkoła Podstawowa nr 50 istniała już 

w 1925 r. Miała swoją siedzibę w budynku przy ul. Skaryszewskiej 15.  

25 kwietnia 1997 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej  

nr 50 imienia Królowej Jadwigi Andegaweńskiej.  

1 września 1999 r. ówczesny Prezydent Warszawy – Marcin Święcicki 

założył, zatwierdzone aktem założycielskim, Gimnazjum nr 57. 

Gimnazjum mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej 

Jadwigi.  

1 listopada 2003 r. Przewodniczący Rady m. st. Warszawy – Wojciech 

Kozak założył, zatwierdzony aktem założycielskim, Zespół Szkół nr 45.  

W 2005 r. – Uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 5 grudnia Gimnazjum 

nr 57 zmieniło swój status i otrzymało nazwę: Gimnazjum Sportowe nr 57.  
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W 2007 r. – Uchwałą Rady m. st. Warszawy z 27 września 2007 r. 

Gimnazjum Sportowe nr 57 otrzymało imię Królowej Jadwigi.  

15 stycznia 2009 r. odbyła się uroczystość przekazania sztandaru 

Gimnazjum Sportowemu nr 57 im. Królowej Jadwigi. 

3. Lokalizacja 

Budynek szkoły, rozbudowany i unowocześniony w 2008 roku, 

usytuowany jest przy ulicy Jagiellońskiej 7 na warszawskiej Pradze Północ. 

W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się Dzielnicowy Ośrodek 

Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ. 

4. Kadra szkoły 

Kadra Zespołu Szkół nr 45 to nauczyciele wykształceni, doświadczeni,  

z pasją podchodzący do swojej pracy.  

W placówce zatrudnionych jest 91 pracowników dydaktycznych, w tym  

14 trenerów różnych dyscyplin sportowych. W szkole pracują: psycholog, 

pedagodzy, terapeuci  -  reedukatorzy oraz logopedzi. Dzięki licznym 

szkoleniom organizowanym w szkole i poza nią, nauczyciele nieustannie 

pogłębiają swoją wiedzę i dostosowują metody pracy do zmieniających się 

warunków społeczno-obyczajowych. Wielu nauczycieli przygotowuje 

zajęcia w oparciu o tablice interaktywne i nowoczesny sprzęt 

multimedialny.  

5. Baza szkoły 

Placówka dysponuje 27 salami lekcyjnymi, w tym pięcioma 

wyposażonymi w tablice interaktywne oraz dwiema pracowniami 

komputerowymi, biblioteką z centrum multimedialnym, gabinetami 

terapeuty - reedukatora, logopedy, psychologa oraz pedagoga. Prężnie 

działa skomputeryzowany sekretariat, dwie świetlice oraz szkolna 

stołówka. 

Na terenie szkoły zlokalizowane są dwa place zabaw dla najmłodszych 

dzieci.  

Uczniowie korzystają z basenu, hali sportowej oraz boiska  

na lekcjach wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.  
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II. MISJA SZKOŁY 

„Dzisiaj należy wiedzieć co trzeba poznać jutro, by 

radzić sobie pojutrze”. 

Naszym celem jest zapewnienie uczniom wysokiego poziomu 

nauczania i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne  

do przekroczenia kolejnych etapów edukacyjnych oraz 

funkcjonowania w dorosłym życiu. 

Jako szkoła z klasami o profilu sportowym kształtujemy również 

pozytywne postawy wobec kultury fizycznej. Wyrabiamy nawyk 

samokontroli i samooceny. Uczymy postawy fair-play w sporcie oraz 

zdolności radzenia sobie z przeciwnościami i problemami. 

III. WIZJA SZKOŁY 

Nasza szkoła kładzie szczególny nacisk na wychowanie młodego 

człowieka oraz jego rozwój intelektualny.  

Pragniemy wychować takich absolwentów, którzy własną postawą będą 

zaświadczać o wartościach naszej szkoły i będą potrafili odnaleźć się  

w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.  

Dążymy do tego, aby wychowanie i nauczanie w naszej placówce miało 

charakter integralny, personalistyczny i indywidualny: 

- integralny, gdyż obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: 

intelektualną, fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną, 

- personalistyczny, gdyż stawia w centrum osobę ucznia, 

- indywidualny, gdyż tempo nauczania i wychowania, dobór treści  

i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne 

ucznia. 

Swoją działalność pragniemy opierać na dobrej współpracy, porozumieniu 

nauczycieli, uczniów i ich rodziców.  

Wcielamy w życie ideały naszej patronki św. Królowej Jadwigi, łącząc 

tradycję z nowoczesnością i postępem cywilizacyjnym.  
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IV. MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent naszego Zespołu Szkół jest członkiem społeczności regionalnej, 

obywatelem swojego kraju, patriotą i Europejczykiem. Jest samodzielny  

i prawy. Przez cały okres nauki współuczestniczy w budowaniu więzi 

wewnątrzszkolnej oraz wspólnoty nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Traktuje naukę poważnie, myśląc o swojej przyszłości. Ma określony 

szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca czas i które stara się 

rozwijać. 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 50: 

 Potrafi samodzielnie działać, jest odpowiedzialny i obowiązkowy. 

 Jest otwarty, dobrze współpracuje w grupie i umiejętnie komunikuje 

się z otoczeniem. 

 Potrafi wyrazić swoje uczucia, myśli i poglądy, nie urażając uczuć 

innych. 

 Chce i potrafi poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zdolności. 

 Korzysta z dóbr kultury, zna swoje miasto i region. 

 Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś 

normalnym  i pożądanym. Stara się każdego zrozumieć i dostrzec 

dobre cechy. Szanuje poglądy i zdanie innych. Nie ma uprzedzeń 

rasowych i religijnych. 

 Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich 

możliwości. Zna swoje mocne i słabe strony. 

 Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować. Umie cieszyć się  

z sukcesu i godnie przyjmować porażki. Akceptuje siebie. 

 Jest krytycznym odbiorcą wzorców proponowanych przez środki 

masowego przekazu. 

 W swym działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych. 

Rozróżnia dobre i złe postępowanie. Nie jest agresywny. 

 Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny. 

 Dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia. 
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 Dba o kulturę słowa. 

 Szanuje cudzą godność i mienie społeczne. 

 Przeciwstawia się przemocy, agresji, uzależnieniom i nałogom. 

 Dba o swoje zdrowie i rozwój sprawności fizycznej. 

 Respektuje określone normy współżycia społecznego oraz regulamin  

zespołu. 

 Opanował wiedzę i umiejętności na poziomie własnych możliwości  

i jest przygotowany do kolejnych etapów kształcenia. 

Absolwent Gimnazjum Sportowego nr 57: 

 Przestrzega norm i zasad społecznych, jest komunikatywny i otwarty  

na ludzi.  

 Ma krytyczny stosunek do rzeczywistości, odważnie wyraża swoje 

poglądy, jest asertywny. 

 Jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za własny rozwój; 

rozumie znaczenie tolerancji, uczciwości i pracowitości. 

 Potrafi określić własne cele i dąży do ich osiągnięcia. 

 Czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego 

kraju, patriotą i Europejczykiem. 

 Szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie  

i światowe wartości kultury. 

 Umiejętnie korzysta ze zdobyczy cywilizacyjnych, zna języki obce, 

umie wykorzystać i zastosować zdobytą wiedzę w twórczym 

rozwiązywaniu problemów. 

 Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, czuje 

potrzebę samokształcenia. 

 Dba o zdrowie, doskonali sprawność fizyczną w wybranej 

dyscyplinie sportowej; dąży do sukcesu sportowego. 

 Potrafi wybrać dalszą drogę życiową tak, aby osiągnąć zadowolenie  

i sukces na miarę swoich możliwości. 
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V. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 

1. Dydaktyka 

 dążenie do osiągania jak najwyższych wyników na sprawdzianach  

i egzaminach zewnętrznych; 

 systematyczne diagnozowanie, ocenianie poziomu wiedzy  

i umiejętności uczniów; 

 poddawanie okresowej analizie, ocenie systemu kształcenia i bieżące 

modyfikowanie; 

 zwiększenie nacisku na rozwój kompetencji kluczowych: posługiwanie 

się językiem ojczystym, językiem angielskim i technologią 

informacyjną; 

 rozpoznanie potrzeb, możliwości i aspiracji edukacyjnych uczniów; 

 przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora zgodnie z oczekiwaniami  

i potrzebami uczniów, rodziców; 

 rozwijanie talentów poprzez organizowanie kół zainteresowań oraz 

zajęć sportowych; 

 stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych, aktywizujących metod 

nauczania zgodnie z potrzebami danego oddziału;  

 poszukiwanie przez nauczycieli nowatorskich form i metod pracy m. in. 

poprzez prowadzenie lekcji otwartych; 

 opracowanie strategii wspierania uczniów zdolnych; 

 usprawnienie strategii pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami 

w nauce; 

 prezentowanie osiągnięć uczniów na forum szkoły, dzielnicy, miasta. 

 

2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza 

 planowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o Program wychowawczy  

i Program profilaktyki, zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców  

i nauczycieli; 

 organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji 

materialnej; 
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 troska o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo poprzez właściwą 

organizację dnia: plan lekcji, przerwy, dyżury nauczycieli, działalność 

stołówki, świetlicy, liczebność klas;   

 przestrzeganie praw i obowiązków uczniów zgodnie ze statutem; 

 systematyczne monitorowanie frekwencji; 

 współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka; 

 zacieśnienie współpracy z rodzicami w czasie zebrań, dni otwartych, 

imprez okolicznościowych, warsztatów;  

 dostosowanie godzin pracy świetlicy i specjalistów; 

 koordynowanie przez wychowawcę działalności opiekuńczo- 

wychowawczej; 

 zapobieganie różnym formom niedostosowań społecznych poprzez 

pogadanki z policją, strażą miejską, zewnętrzne programy 

profilaktyczne, mediacje wewnątrzszkolne; 

 pielęgnowanie tradycji szkoły: strój galowy, święto szkoły. 

 

3. Organizacja i zarządzanie szkołą 

 usprawnienie przepływu informacji nauczyciel - dyrektor, nauczyciel -   

nauczyciel, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - uczeń: poczta 

elektroniczna, harmonogramy pracy, uporządkowane tematycznie 

tablice ogłoszeń na terenie szkoły; 

 zorganizowanie sprawnego nadzoru pedagogicznego, który umożliwi 

kontrolę osiągania wyznaczonych standardów, m. in. poprzez 

sprawdziany wewnętrzne, obserwacje zajęć, lekcje koleżeńskie, lekcje 

otwarte, monitoring itp.; 

 demokratyczny styl zarządzania – zasięganie opinii wszystkich 

podmiotów w sprawach pracy placówki, delegowanie uprawnień; 

 podejmowanie działań innowacyjnych i umożliwianie nauczycielom 

podnoszenia kwalifikacji poprzez m. in. udział w WDN zgodnie  

z zapotrzebowaniem oraz biorąc po uwagę potrzeby szkoły; 

 aktualizowanie prawa wewnętrznego pod kątem zgodności  

z obowiązującymi  przepisami; 

 włączenie do pracy nad tworzeniem dokumentów Rady Rodziców; 

 wprowadzenie dziennika elektronicznego na wszystkich poziomach 

edukacji; 
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 ujednolicenie dokumentacji wykorzystywanej przez nauczycieli poprzez   

utworzenie bazy dokumentów przez nich wykorzystywanych  

w codziennej pracy. 

 

4. Samorządność uczniowska 

 rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez demokratyczne wybory 

do Samorządu Uczniowskiego; 

 stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów: gazetki 

szkolne i klasowe, apele, akademie, wybory, akcje charytatywne, 

prezentacja osiągnięć na stronie internetowej szkoły; 

 wspieranie inicjatyw, uwzględnianie głosów, propozycji uczniowskich, 

m.in. muzyczne przerwy, pozyskanie funduszy na zakup szafek; 

 organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem i Radą Rodziców; 

 zachęcanie uczniów do działań na rzecz innych, pomocy 

potrzebującym, pracę w wolontariacie. 

 

5. Współpraca z rodzicami 

 systematyczne wspieranie rodziców w realizacji zadań 

wychowawczych: zebrania wychowawców i nauczycieli z rodzicami; 

 cykliczne indywidualne spotkania nauczycieli i rodziców, na których 

wspólnie podejmowane są działania wspierające rozwój uczniów; 

 uwzględnianie propozycji rodziców w planowaniu działań placówki; 

 angażowanie rodziców, by stali się najważniejszymi partnerami szkoły  

w procesie dydaktyczno-wychowawczym, pomagali w podtrzymywaniu 

tradycji szkoły i promowali ją w środowisku; 

 wsparcie działań szkoły przez Radzę Rodziców; 

 zachęcanie rodziców do współpracy przy organizowaniu imprez 

kulturalnych, wycieczek, wsparcia przy poszukiwaniu sponsorów; 

 włączanie rodziców we współpracę w zakresie opracowywania 

kierunków pracy szkoły, tworzenia dokumentów oraz działań na rzecz 

uczniów. 
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6. Budowanie pozytywnego klimatu w placówce;  

funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym 

 współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku: 

Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Straż 

Miejska, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Urząd 

Dzielnicy Praga Północ, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Służba 

Zdrowia, Ośrodek Sportu i Rekreacji; 

 ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym 

poprzez udział uczniów w imprezach kulturalnych, akcjach 

charytatywnych, konkursach i uroczystościach organizowanych  

na terenie dzielnicy, miasta; 

 promowanie i upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej oraz 

podejmowanych działaniach i osiągnięciach na stronie www, w prasie 

lokalnej; 

 ewaluacja współpracy ze środowiskiem poprzez ankiety; 

 organizowanie dni otwartych dla przyszłych uczniów; 

 gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do 

doskonalenia efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej 

placówki; 

 dbanie o wizerunek szkoły: logo, hymn, papier z nadrukiem firmowym, 

wystrój zewnętrzny i wewnętrzny szkoły, strona www, e-mail, kronika, 

pieczęć szkoły. 

 

7. Kadra szkoły 

 podnoszenie poziomu nauczania poprzez działania innowacyjne  

i stosowanie   nowoczesnych technik w nauczaniu; 

 wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną działań podejmowanych 

w  szkole poprzez ewaluację wewnętrzną, która powinna stać się 

narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji, wprowadzania 

zmian pod kątem wspierania rozwoju uczniów, projektowania działań  

z uwzględnieniem opinii wszystkich podmiotów szkoły; 

 dążenie, aby stosunki interpersonalne w Radzie Pedagogicznej były 

oparte na wzajemnym zaufaniu i otwartości zgodnie z zasadą, że każdy 

nauczyciel jest pełnoprawnym członkiem rady, którego głos  

i argumenty mają taką samą wagę jak pozostałych; 
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 zacieśnianie współpracy wśród nauczycieli pracujących w zespołach, 

wzajemne wspieranie się i pomoc; 

 położenie nacisku na rozwój osobowy; 

 wspólne omawianie problemów szkoły na podstawie diagnozy 

istniejącej sytuacji, ustalanie sposobów ich rozwiązywania. 

 

8. Rozwój bazy szkolnej 

 racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi, poszukiwanie 

dodatkowych źródeł finansowania; 

 przeprowadzenie remontów głównych i bieżących w celu utrzymania 

budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym, zapewniając 

przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki nauki 

i pracy; 

 remont boiska szkolnego i placu zabaw oraz doposażenie szkoły,  

w której funkcjonują klasy o profilu sportowym, w sprzęt sportowy; 

 uzupełnianie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne  

z uwzględnieniem sprzętu multimedialnego i oprogramowania; 

 wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o nowe pozycje. 

 

VI. Ewaluacja 

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 45 w Warszawie wynika z nieustannego 

dążenia do zapewnienia uczniom jak najwyższej jakości kształcenia  

i wychowania. Z uwagi na fakt, że stale zmieniają się warunki działania 

oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, Koncepcja Pracy Szkoły 

będzie systematycznie modyfikowana i dostosowywana do aktualnych 

warunków i potrzeb.  

Opracowywane na każdy rok szkolny Plany Pracy będą wynikiem ciągłej 

realizacji Koncepcji Szkoły. 

Ewaluacja koncepcji w Zespole Szkół nr 45 w Warszawie będzie 

prowadzona na trzech poziomach: 

- autoewaluacja: obowiązująca każdego nauczyciela; 

- ewaluacja wewnętrzna w wybranych obszarach: prowadzona  

w każdym roku szkolnym, obejmująca ocenę efektów podjętych 
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działań i wprowadzenie ewentualnych zmian w następnym roku 

szkolnym; 

- ewaluacja końcowa: przeprowadzona na zakończenie realizacji 

Koncepcji Pracy Szkoły, podsumowująca osiągnięte wyniki. 

Wnioski z ewaluacji będą wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnej 

Koncepcji Pracy Szkoły. 

 

 


