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SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 
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MISJA SZKOŁY 
 

 
NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: 
 

 kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, 
 dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do 

podejmowania wyborów, 
 rozwijamy zainteresowania uczniów, 
 uwrażliwiamy na dobro, prawdę i piękno, 
 w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze uczymy samodzielnego 

rozwiązywania problemów życia codziennego, 
 szanujemy zdrowie swoje i innych, 
 uczymy tolerancji, 
 budujemy poczucie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, 
 poprzez sukcesy i osiągnięcia rozwijamy poczucie własnej wartości, 
 wspieramy rodziców w procesie wychowania. 
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WIZJA SZKOŁY 

 
 

I. W OBSZARZE KSZTAŁCENIA 
 

1. Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której: 
 opracowujemy własne programy nauczania, 
 uczymy metodami aktywizującym, 
 stosujemy integrację międzyprzedmiotową, 
 stwarzamy możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i 

zainteresowań, 
 stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi, 
 stosujemy motywacyjny system oceniania, 
 rozwijamy kompetencje informatyczne wśród dzieci, wykorzystujemy 

w procesie kształcenia techniki informacyjne  
 upowszechniamy czytelnictwo, rozwijamy kompetencje czytelnicze 

wśród dzieci od najmłodszych lat, 
 upowszechniamy działania mające na celu znajomość języka obcego, 
 prowadzimy edukację ekologiczną, regionalną, prozdrowotną, 

czytelniczo – medialną, patriotyczno – obywatelską, 
 proponujemy naukę pływania dla uczniów kl. I – III, 
 organizujemy zajęcia pozalekcyjne – sportowe, plastyczne i inne. 
 

2. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły poprzez: 
 wewnętrzne testy kompetencji w edukacji wczesnoszkolnej 

 i w klasach IV-VI, 
 

II. W OBSZARZE OPIEKI I WYCHOWANIA 
 

1. Tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności. 

2. Realizujemy Szkolny Program Profilaktyki – zapobieganie agresji i 
przemocy . 

3. Dbamy o to, aby szkoła była zdrowa i bezpieczna – realizujemy ścieżki 
edukacyjne i programy poświęcone tej tematyce. 

4. Propagujemy zachowania proekologiczne. 
5. Poddajemy szczególnej opiece dzieci potrzebujące pomocy: 

 nauczanie indywidualne i rewalidacja indywidualna, 
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 zajęcia wyrównawcze, 
 pomoc materialna (zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne, 

wyjścia do kina, teatru, muzeum; wycieczki), 
 dożywianie. 

6. Definiujemy obowiązki i prawa ucznia . 
7. Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności 

szkolnej. 
8. Rozwijamy samorządność uczniowską. 
9. Współpracujemy z rodzicami lub prawnymi opiekunami według wspólnie 

ustalonych zasad. 
10.  Kształtujemy postawy. Wychowanie do wartości. 
 
 

III. W OBSZARZE ORGANIZACJI I KIEROWANIA SZKOŁĄ 
 

1. Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych 
działań. 

2. Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i 
wychowawczych. 

3. Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez: 
 szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, 
 wewnątrzszkolne zespoły samokształceniowe nauczycieli, 
 awans zawodowy nauczycieli. 

4. Tworzymy motywacyjny i inspirujący system nadzoru. 
5. Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorcami. 
6. Dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie. 
7. W miarę możliwości finansowych rozwijamy bazę i infrastrukturę: 

 zakończenie wymiany okien, 
 wymiana podłóg w salach, 
 malowanie sal lekcyjnych, 
 dbałość o tereny zielone przed szkołą i na podwórku szkolnym, 
 zakup nowego i odnowienie aktualnego sprzętu do sal 

lekcyjnych, 
 modernizacja pracowni komputerowej, 
 wzbogacenie zasobu pomocy dydaktycznych, 
 poszerzanie księgozbioru biblioteki szkolnej, 
 promowanie szkoły w środowisku lokalnym  i dołożenie wszelkich 

starań w tworzeniu jej pozytywnego wizerunku. 
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WIZERUNEK ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

1. Wychowanek naszej szkoły skutecznie porozumiewa się w ojczystym 
języku w mowie i w piśmie. 

2. Zna sposoby efektywnego uczenia się. 
3. Umie zdobywać wiedzę z różnych źródeł, zna podstawy informatyki, 

potrafi korzystać z poczty e-mail, zna podstawy programowania. 
4. Chętnie poszerza swoje wiadomości poprzez czytanie, potrafi czytać 

biegle i ze zrozumieniem, potrafi przełożyć zdobyte wiadomości na 
sytuacje praktycznych 

5. Jest aktywny i twórczy, zna swoją wartość. 
6. Umie dokonywać mądrych wyborów. 
7. Potrafi współpracować w grupie. 
8. Posługuje się językiem angielskim w prostych sytuacjach. 
9. Zna swoje korzenie, odrębność regionalną i narodową. 
10. Dostrzega potrzebę ochrony środowiska. 
11. Potrafi kulturalnie się zachować. 
12. Jest tolerancyjny, odpowiedzialny i wrażliwy na potrzeby innych. 
13. Dba o zdrowie swoje i innych. 
14. Odróżnia dobro od zła, potrafi przeciwstawić się agresji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

str. 6 
 

 
 

 

WIZERUNEK NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY 
 
 

 

1. Nauczyciel dobrze organizuje i realizuje różne sytuacje edukacyjne 
sprzyjające rozwojowi wychowanka w sferze intelektualnej, moralnej, 
zdrowotnej estetycznej i społecznej. 

2. Odpowiednią postawą i działaniem wspiera rozwój ucznia, jego zdolności 
i zainteresowania. 

3. Wzmacnia wiarę ucznia we własne siły i możliwości. 
4. Indywidualnie traktuje każdego ucznia. 
5. Kształtuje umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej. 
6. Koordynuje działania wychowawcze własne, szkoły, domu rodzinnego  i  

środowiska szkolnego. 
7. Jest otwarty na potrzeby ucznia, udziela mu wsparcia w trudnych 

sytuacjach. 
8. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 
9. Kształtuje postawy tolerancji. 
10. Szanuje godność osobistą ucznia. 
11. Jest konsekwentny w działaniach, sprawiedliwie i obiektywnie stosuje 

nagrody i kary. 
12. Analizuje przyczyny niepowodzeń uczniów i informuje rodziców o ich 

postępach. 
13. Jest autorytetem dla  uczniów i rodziców. 
14. Uczy miłości do kraju ojczystego, tolerancji i szeroko pojętej kultury 

narodowej na tle kultury europejskiej. 
15. Ma wysokie kwalifikacje i ustawicznie je rozwija. 
16. Przestrzega etyki zawodu nauczycielskiego. 
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