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Wizja szkoły 

 

 

Dziecko to największy skarb. Należy zapewnić mu optymalne warunki 

do prawidłowego-intelektualnego i emocjonalnego rozwoju. Atrakcyjne            

i skuteczne nauczanie,  a także bezpieczeństwo to podstawowy warunek 

funkcjonowania placówki.  Tylko szkoła przyjazna dziecku gwarantuje 

właściwe kształtowanie swoich wychowanków we wszystkich dziedzinach. 

Uczy szacunku do drugiego człowieka, empatii, prawidłowego 

funkcjonowania w społeczności . Kształtuje poszanowanie dziedzictwa 

kulturowego, historycznego, dba o  postawę patriotyczną młodego człowieka. 

Pozwala mu w pełni brać udział w kreowaniu otaczającej rzeczywistości           

i czerpać satysfakcję z odniesionych sukcesów. 

 

 

 



Misja szkoły: 

1. Prawa dziecka i człowieka wyznaczają kierunki działań wychowawczych.  

2. Szkoła zapewnia wysoką jakość kształcenia.  

3. Szkoła stwarza optymalne warunki dla rozwoju każdego ucznia, aby 

umożliwić mu osiąganie    sukcesów w dalszym procesie kształcenia.  

4. Atmosfera w szkole sprzyja efektywnej współpracy nauczycieli, uczniów i 

rodziców.  

5. Dyrekcja w zarządzaniu szkołą kieruje się dobrem uczniów i szanuje 

godność pracowników.  

6. Relacje społeczności szkolnej oparte są na powszechnie akceptowanych 

normach społecznych i etycznych.  

7. Uczniowie, nauczyciele i rodzice – cenią takie wartości jak: poszanowanie 

godności drugiego człowieka, mądrość, uczciwość, tolerancja, 

prawdomówność, solidarność społeczna.  

8. Wszelkie problemy na terenie szkoły są rozwiązywane przez mediację.  

9. Uczniowie poznają i stosują w życiu zasady samorządności.  

10. Oddziaływania profilaktyczno – terapeutyczne mają na celu dbałość o 

zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów.  

11. Szkoła zapobiega patologiom, agresji i uzależnieniom.                                                        

12. Szkoła umożliwia rozwój zawodowy pracującym w niej nauczycielom.  

13. Kwalifikacje kadry pedagogicznej umożliwiają realizację przyjętych przez 

szkołę zadań ustawowych i własnych.   

14. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc 

specjalistyczną i materialną.  

15. Działania szkoły są zgodne z oczekiwaniami środowiska. 

Osobowość ucznia kończącego pierwszy etap kształcenia 

Uczeń: 

  w wymiarze fizycznym: 

-   wdraża zasady racjonalnego i skutecznego uczenia się, 



-   umie zorganizować własny kącik do nauki, potrafi prawidłowo zaplanować 

swoje zajęcia, 

-   ma ukształtowane  nawyki higieniczne, troszczy się o zdrowie swoje i 

innych , 

-   zna zachowania sprzyjające bezpieczeństwu w szkole, w domu, w czasie 

wycieczek, 

  w wymiarze społecznym: 

-   zna zwyczaje i tradycje swojego regionu, aktywnie bierze udział w 

imprezach    i uroczystościach wzmacniających relacje z rodziną 

i społecznością lokalną,  

-   zna zasady odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, potrafi je 

zastosować, 

-   zna Prawa i Obowiązki Ucznia, 

-   liczy się z potrzebami grupy rówieśniczej,  

   

 w wymiarze psychicznym i duchowym: 

-  ma ukształtowane pozytywne cechy charakteru takie jak: odpowiedzialność, 

punktualność, systematyczność, pilność. 

-    ma ukształtowaną wrażliwość uczuciową szczególnie na potrzeby drugiego 

człowieka.  

 

Osobowość ucznia kończącego drugi etap kształcenia  

Uczeń:  

w wymiarze fizycznym: 

-    zna zasady prawidłowego odżywiania i higieny, 

-    dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo, unika używek, 

- posiada umiejętności i wiedzę przewidzianą w podstawie programowej 

szkoły    podstawowej, 

-   ma poczucie swojej wartości, 

-   potrafi kreatywnie rozwijać swoje zainteresowania, 



-   angażuje się w ochronę środowiska naturalnego, 

  w wymiarze społecznym: 

- prawidłowo funkcjonuje w grupie społecznej, umie współpracować z 

innymi, realizować wspólne przedsięwzięcia, 

- odrzuca postawę egoizmu na rzecz empatii, pomocy innym, zwłaszcza 

słabszym, niepełnosprawnym, 

-     jest tolerancyjny, odnosi się z szacunkiem do siebie i innych, 

-    zna Prawa i Obowiązki Ucznia, 

-   jest patriotą ,szanuje symbole narodowe, kulturę i tradycje własnego 

narodu, 

 

  w wymiarze psychicznym i duchowym: 

-    jest sprawiedliwy i bezstronny w wydawaniu opinii i sądów, 

-    jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, 

-    potrafi rozwiązywać spory , konflikty poprzez dialog, 

-    unika przemocy,  

-    umie zachować kulturę dyskusji, 

-    przejawia twórczą postawę wobec świata, własnego życia i postępowania. 

 

 

 


