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„Wiedzę możemy przejąć od innych, ale 

   mądrości musimy nauczyć się sami” 
 /Axel Munthe/ 

 
 

WIZJA  SZKOŁY: 
 
• Nasza szkoła jest otwarta na wszystkich uczniów. 

• Jest nowocześnie administrowana. 

• Szkoła jest bezpieczna, sprawiedliwa, przyjazna dziecku, które z 

przyjemnością uczy się uczyć. 

•  Daje możliwości wszechstronnego rozwoju.  

• Nasze programy ułatwiają przygotowanie ucznia do funkcjonowania w 

zmieniającym się świecie. 

• W realizacji programów dominują aktywne metody nauczania. 

• Szkoła ma program pomocy socjalnej, integracji ze środowiskiem 

lokalnym. 

• Rada pedagogiczna pracuje wspólnie z dyrekcją nad rozwojem 

organizacyjnym szkoły. 

 
 

 
MISJA SZKOŁY: 

 
NASZA SZKOŁA ORGANIZUJE PROCES KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA, 

DĄŻY DO DOSKONAŁOŚCI, WSPIERA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ 

KAŻDEGO UCZNIA, PRZYGOTOWUJĄC GO DO FUNKCJONOWANIA W 

ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI. 



 

ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY: 

• zapewnia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających 

kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

• organizuje proces dydaktyczny tak, aby uczeń umiał wykorzystać 

zdobytą wiedzę i umiejętności w otaczającym go świecie; 

• prowadzi edukację ekologiczną, zdrowotną, krajoznawczą i 

kulturalną; 

• kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne; 

• podejmuje działania profilaktyczne zgodnie ze szkolnym programem             

wychowawczo- profilaktycznym; 

• udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

• organizuje opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i 

niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły; 

• dba o przestrzeganie bezpieczeństwa; 

• wspiera działania rodziców w wychowaniu dzieci. 

 
 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 
 

• Edukacja w naszej szkole polega na harmonijnej realizacji przez 

nauczycieli- wychowawców zadań w zakresie  nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania. 

• Nauczyciele- wychowawcy dokładają starań, aby szkoła była przyjazna 

uczniowi, bezpieczna i życzliwa. W działaniach wychowawczych 

nauczycieli- wychowawców wspierają rodzice. 

• Wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

• Szkoła uwzględnia sugestie, oczekiwania i potrzeby społeczności 

lokalnej, a jednocześnie jest otwarta na kulturę kraju, Europy i świata. 

• Szkoła przygotowuje ucznia do życia preferując wartości o charakterze 

ogólnoludzkim oraz jest tolerancyjna dla odmienności 

światopoglądowych, pomaga w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w 

świecie. 

• Szkolny program profilaktyczno- wychowawczy „Czym dziecko                     

żyje- tego się uczy!” opisuje wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym oraz profilaktycznym, jest realizowany przez 

wszystkich nauczycieli. 


