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Misja szkoły: Tworzenie szkoły bezpiecznej, która umożliwia wszechstronny rozwój 

duchowy i intelektualny uczniów w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej, 

kształtuje ich postawę patriotyczną, uczy zasad demokracji, tolerancji i odpowiedzialności             

za siebie i innych oraz dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia. 

  

Wizja Szkoły: 

1. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami                                 

oraz poszanowaniem praw i godności, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka                          

oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości. 

2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, 

humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości 

społecznej. Wszyscy nauczyciele angażują się w proces wychowania. 

3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne                     

i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów),                

a także ich dalszy los. 

4. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie 

ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 

5. Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, 

zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej 

rozwoju. 

6. Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i nauczania stwarzając uczniom optymalne 

warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Każde 

dziecko w naszej szkole jest najważniejszą osobą, niepowtarzalną indywidualnością. 

7. Kształtujemy człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje 

myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały: umiejącego bronić swojego zdania, 

a jednocześnie słuchać innych. 

8. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego                          

oraz wszystkich, bezpośrednich "klientów" Szkoły. 

 

Model absolwenta  

1. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu na kontynuowanie z powodzeniem 

nauki w gimnazjum .                  

2. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w  życiu, umie korzystać  z  nowoczesnych źródeł 

informacji. 

3. Potrafi dokonywać społecznie akceptowanych wyborów. 



4. Dokonuje samooceny swoich osiągnięć w nauce. 

5. Sprawnie posługuje się językiem obcym. 

6. Dba o zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo. 

7. Jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych. 

8. Jest emocjonalnie związany z rodziną, szkołą, regionem. 

9. Przestrzega zasad dobrych obyczajów. 

10. Zna swoje prawa i obowiązki. 

11. Ma szacunek dla wartości takich jak dobro, piękno, prawda. 

12. Śmiało patrzy w przyszłość 

 

Działania zawarte w Koncepcji Pracy Szkoły zmierzają do wyrabiania u uczniów cech 

potrzebnych w dorosłym życiu na rynku pracy: 

-umiejętność pracy w zespole, 

-odpowiedzialność za własny rozwój i bezpieczeństwo, 

-odpowiedzialność za innych ,środowisko lokalne, ojczyznę, 

-inicjatywność, 

-samorządność, 

-krytyczne myślenie, 

-kreatywność, 

-umiejętność oceny ryzyka, 

-rozwiązywanie problemów, 

-podejmowanie decyzji, 

-konstruktywne kierowanie emocjami, 

-kultura bycia, 

-umiejętność rozpoznawania własnych predyspozycji i dróg osiągania celu. 

 

 Najważniejsze założenia  Koncepcji  Pracy Szkoły na lata 2013-2016 wyeksponowane są 

na tablicach w przedsionku szkoły oraz na holu głównym. 

 


