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KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

 

Wizja 

"Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości,  

musi je tylko odkryć 

Kartezjusz 

 

Jesteśmy szkołą uczącą i wychowującą mądrych i dobrych obywateli XXI wieku, którzy nie 

zapominając o swoim pochodzeniu i tradycjach, będą w stanie sprostać wyzwaniom 

i wymaganiom współczesnego świata.  

 

Misja 

Jesteśmy szkołą, która: 

- jest przyjazna dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole, 

- postrzega ucznia w kategoriach jego godności, niepowtarzalności, konkretnych praw 

i obowiązków, 

- kształci umiejętność zdobywania wiedzy, jako elementu procesu uczenia się przez całe 

życie, 

- zapewnia uczniom warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, 

- dba o wysokie osiągnięcia uczniów oraz jakość kształcenia, 

- daje możliwość i motywuje do uczestnictwa w rywalizacji przedmiotowej, artystycznej 

i sportowej oraz wymiany doświadczeń z rówieśnikami, 

- kształci kompetencje językowe niezbędne w procesie dalszej edukacji i funkcjonowaniu 

we współczesnym świecie,  

- kształci u uczniów poczucie sprawczości i odpowiedzialności za własny rozwój 

w aspekcie moralnym i intelektualnym, 

- wyrabia wrażliwość społeczną, emocjonalną i gotowość do służenia pomocą innym, 

- kształtuje postawy obywatelskie i uczy działania na rzecz swojego środowiska, 

- kształci poczucie nowoczesnego patriotyzmu z jednoczesnym poszanowaniem 

dziedzictwa przodków, 

- kształtuje postawę otwartości i tolerancji oraz poszanowania dla odmienności i różnic 

kulturowych oraz etnicznych, 

- jest efektywnie zarządzana, 

- ceni sobie  współpracę z rodzicami i środowiskiem, 

- promuje model zdrowego stylu życia. 

 

MODEL ABSOLWENTA 

Nasz absolwent, to uczeń, który: 

1. posiada umiejętność uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 

odkrywania swoich zainteresowań, 

2. poprawnie komunikuje się w języku ojczystym i w językach obcych, 

3. posiada podstawowe kompetencje matematyczne, informatyczne i naukowo-techniczne, 

4. umie pracować zespołowo, 

5. docenia znaczenie twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem 

szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych,  

6. jest przygotowany do dalszej edukacji, 

7. reprezentuje następujące postawy: 

- jest uczciwy  
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- jest wiarygodny i odpowiedzialny – postępuje zgodnie z głoszonymi zasadami, 

dotrzymuje zobowiązań i obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre, stara się 

przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje swoich czynów, 

- jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany 

i marzenia, 

- jest kreatywny, przedsiębiorczy 

- jest kulturalny, okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych, 

dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów, 

- jest tolerancyjny wobec odrębności innych, szanuje osoby starsze, niepełnosprawne 

- reprezentuje postawę patriotyczną  

- dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa 

i higieny, 

- jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

- angażuje się w działania na rzecz lokalnego środowiska. 


