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NASZA MISJA
Nasza szkoła istnieje po to, by zapewnić dobre wychowanie
uczęszczającym do niej dzieciom i pomóc im zrozumieć otaczający świat.
Chcemy traktować podopiecznych jako partnerów, których potrzeby będą nam
wytyczać sposób działania. Będziemy służyć im wiedzą pedagogiczną,
życiowym

doświadczeniem

oraz

własnym

przykładem.

Zdobędziemy

ich przyjaźń i zaufanie, mając na uwadze ich dobro.
WIZJA NASZEJ PRACY
Naszym

celem

jest

wyposażenie

młodych

ludzi

w

system

ponadczasowych wartości, które pozwolą im stać się otwartymi na dobro
i piękno. Uczynimy wszystko, aby nasz uczeń:
•

umiał odnaleźć własne miejsce w rodzinie i społeczeństwie,

•

był tolerancyjny, wrażliwy i asertywny,

•

szanował życie, zdrowie i środowisko, w którym żyje,

•

czuł odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje,

•

miał poczucie dumy z tego, że jest Polakiem, kochał swoją ojczyznę
i szanował jej tradycje,

•

cechował się otwartością w stosunku do innych narodów i ras.

PRIORYTETY SZKOŁY
•

Integracja zespołu klasowego, społeczności szkolnej i środowiska
lokalnego.

•

Wychowanie przez aktywność fizyczną.

•

Indywidualizacja procesu edukacyjnego.

•

Wykorzystanie lokalizacji szkoły w pobliżu ekosystemów przyrodniczych.

•

Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym.

•

Wychowanie patriotyczne i regionalne.
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REALIZACJA KONCEPCJI
Obszar I. Kształcenie.
•

Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie
wybór odpowiedniego programu nauczania, dostosowanie wymagań
do potrzeb i możliwości uczniów, stosowanie różnorodnych metod i
form pracy.

•

Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

•

Organizacja udziału uczniów w konkursach.

•

Promowanie uczniów osiągających sukcesy szkolne.

•

Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania
uczniów.

•

Edukacja patriotyczna i europejska.

•

Bezpośrednia

obserwacja

ekosystemów

w

celu

prowadzenia

eksperymentów i badań.
•

Indywidualizacja procesu kształcenia.

•

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań
przyczyniających się do podnoszenia wyników nauczania.

•

Podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez kursy, szkolenia i konferencje.

Obszar II. Wychowanie i opieka.
•

Współpraca z rodzicami w celu diagnozowania sytuacji i potrzeb
wychowawczych.

•

Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.

•

Organizacja i udzielanie pomocy specjalistycznej uczniom i rodzicom.

•

Opieka nad dziećmi zdiagnozowanymi przez PP-P.

•

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wyjazdów
na basen, działania sportowe oraz realizację programów promujących
zdrowie.

•

Organizacja imprez klasowych w celu integracji zespołów.
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•

Udział w uroczystościach szkolnych jako praktyczna nauka właściwych
zachowań w różnych okolicznościach życia społecznego.

•

Realizacja

opieki

w

czasie

wolnym

od

zajęć

obowiązkowych

i dodatkowych (kółka, zajęcia sportowe, wycieczki, dyskoteki).
•

Wprowadzanie

do

samorządności

poprzez

działanie

Samorządu

Uczniowskiego.
•

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami.

•

Nauka wrażliwości poprzez pracę na rzecz wolontariatu.

•

Opieka nad obiektami historycznymi.

•

Zbiórka surowców wtórnych.

Obszar III. Zarządzanie i organizacja.
•

Spójne działania wszystkich organów szkoły na rzecz podnoszenia
jakości pracy szkoły.

•

Ścisła współpraca z Radą Rodziców.

•

Zapoznanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

•

Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

•

Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble, komputery, oprogramowanie
i sprzęt sportowy.

•

Zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki.

•

Objęcie uczniów opieką specjalistyczną przez logopedę, pedagoga
i psychologa.

•

Zapewnienie uczniom posiłku.

•

Realizacja programów rządowych i unijnych.

•

Pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje.

•

Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

•

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
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