
MISJA SZKOŁY 

 

 Misją Szkoły  jest rozwijanie  u  uczniów  przymiotów  umysłu  i  ciała ,uczuć     

i wyobraźni. By  dzięki wspólnej  pracy nasz absolwent został wyposażony  w wiedzę  

i umiejętności umożliwiające mu dalsze  kształcenie i  prawidłowe funkcjonowanie   

w  grupie rówieśniczej i społeczeństwie . Zadanie to  jest  realizowane  zgodnie  z  zasadami  

współczesnej  pedagogiki  i  uwzględnieniem metod i form  pracy dostosowanych do  potrzeb  

edukacyjnych  wychowanków poprzez: 

 

1. Organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły zgodnie z obowiązującymi 

planami i programami nauczania . 

2. Zaangażowanie  rodziców  i  opiekunów  dzieci  w  życie  szkoły . 

3. Integrację szkoły  ze  środowiskiem  lokalnym  

4. Przystosowywanie dzieci  do   życia  w  społeczeństwie i stawiania  czoła  grożącym  

patologiom . 

5. Kształtowanie  więzi z  regionem , zapoznanie  z  dziedzictwem  kulturowym . 

6. Ukazanie  roli  aktywności  ruchowej  

 

WIZJA SZKOŁY 

 

 Wizją  naszej  szkoły  jest: „  szkoła otwarta ,  bezpieczna , będąca  miejscem  

sukcesów  ucznia „ Wszystkie dzieci są równe i muszą  być traktowane  z  jednakowym 

szacunkiem i miłością. W szkole każdy uczeń będzie miał stworzone najlepsze warunki 

rozwoju. Będziemy rozpoznawali indywidualne potrzeby wszystkich wychowanków i starali 

się je zaspokoić. Wszystkie dzieci osiągną sukces na miarę swoich możliwości, a może dużo 

więcej. 

 Szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne 

przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Placówka osiąga to stosując metody aktywizujące,  

dzięki  którym  pomagamy  każdemu  dziecku  odnaleźć  tkwiący  w nim „skarb” i rozwinąć 

go na miarę swoich możliwości, to sprawia, że szkołę opuszczają absolwenci, którzy: 

1. Umieją się uczyć i czerpać z tego przyjemność; 



2. Są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia; 

3. Umieją korzystać ze źródeł informacji; 

4. Przyjmują odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej 

nauki; 

5. Znają swoje słabe i mocne strony; 

6. Stosują otwartą komunikację; 

7. Umieją nawiązywać pozytywne relacje z innymi; 

8. Znają podstawowe normy współżycia społecznego; 

9. Umieją oceniać i wartościować zachowania własne i innych; 

10. Umieją współpracować z innymi; 

11. Dbają o zdrowie własne i innych; 

12. Dbają o środowisko naturalne; 

13. Są dumni ze swojego pochodzenia. 

 

Szkołę łączą silne więzy współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania 

wychowawcze szkoły i domu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach 

uzgodnionym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki.  

Kadrę Szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych 

założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

Placówka znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na 

wysokim poziomie jakości. 

 Szkoła aktywnie  włącza  się do działań na rzecz środowiska wspomagając je  

w rozwiązywaniu lokalnych problemów, dzięki czemu ma podstawę  do zwracania  się  

z prośbami o pomoc wtedy, gdy sama jej potrzebuje. 

 

 


