
Koncepcję pracy szkoły tworzą: 

 

1.     Plan dydaktyczny, wychowawczo-opiekuńczy, zdrowotny szkoły. 

2.     Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

Motto szkoły: 

„Dzisiaj należy wiedzieć, 

co trzeba poznawać jutro, 

by radzić sobie pojutrze” 

 

Misja pracy szkoły: 

 

        Wspomaganie dzieci w ich wszechstronnym rozwoju: fizycznym, intelektualnym, 

emocjonalnym, moralnym w celu przygotowania do życia w społeczeństwie. 

 

Absolwent naszej szkoły: 

 

1. Zna swoje słabe i mocne strony, potrafi nad nimi pracować: 

 umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje, 

 umie rozwiązywać problemy w sposób konstruktywny, 

 cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki, 

 potrafi rozwijać swoje talenty. 

 

2. Dąży ku doskonaleniu swoich możliwości: 

 posiada zainteresowania i rozwija je w miarę swoich możliwości, 

 wykazuje się samodzielnością, 

 stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł, 

 lubi i chce się uczyć. 

 

3. Profilaktycznie korzysta ze zdobytej wiedzy i zdobytych umiejętności: 

 prezentuje swój punkt widzenia, szanując poglądy innych, 

 umie współdziałać w grupie, 

 myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie w miarę indywidualnych możliwości, 

 zna języki obce, w miarę planowanego stopnia zaawansowania. 

 

4. Umie dokonywać właściwych wyborów i być odpowiedzialnym, 

dotrzymywać zobowiązań. 

 

5. Troszczy się i szanuje historię, kulturę narodową, środowisko 

przyrodnicze: 

 zna symbole narodowe i wie jak się wobec nich zachować, 

 posiada świadomość ekologiczną. 

 



6. Dba o zdrowie swoje i innych: 

 dostrzega potrzebę aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia, 

 wie, jak postępować w sytuacji zagrożenia. 

 

7. Postępuje zgodnie z normami współżycia społecznego: 

 rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym, 

 jest wrażliwy na potrzeby innych, 

 pozytywnie patrzy na świat, 

 wierzy w siebie. 

 

8. Dostrzega i w miarę możliwości reaguje na wszelkie przejawy 

nietolerancji. 

 

9. Szanuje własność prywatną i przestrzeń publiczną. 

 

10. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w celu kontynuacji 

edukacji na kolejnych etapach: 

 czuje się pewnie podejmując kolejne wyzwania w obszarze nauki, 

 posiada sprecyzowane zainteresowania i predyspozycje, 

 potrafi myśleć i podejmuje próby planowania swojej przyszłości, chce się rozwijać. 

 

11. Wie jak radzić sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych podejmuje 

próbę wykorzystania nabytych umiejętności. 

 

Nasza szkoła 

 

1. Dobrze ocenia każdego ucznia. 

2. Stosuje nowoczesne metody pracy sprzyjające rozwojowi twórczego myślenia oraz 

umiejętności społecznych. 

3. Ocenia sprawiedliwie. 

4. Uczy myśleć i rozumieć świat. 

5. Rozwija kreatywność. 

6. Rozwija społecznie, uczy wrażliwości. 

7. Jest miejscem łączącym rodziców, nauczycieli, społeczność lokalną, we wspólnej 

pasji wspierania indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka/ucznia. 

8. Pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat. 

9. Przygotowuje do dorosłego życia. 

10. Aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów. 

11. Współpracuje ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na 

rzecz środowiska. 

 

 


