
Wizja

„Uczymy się myśleć, zdobywać wiedzę, zadziwiać, tworzyć w atmosferze wzajemnego 

szacunku, zrozumienia, tolerancji i współpracy. Jesteśmy odpowiedzialni, otwarci na 

zmiany zachodzące we współczesnym świecie i potrzeby najbliższego środowiska.”

Wartości:

 wzajemna odpowiedzialność za efektywne uczenie się,

 szacunek dla drugiego człowieka,

 poczucie należności – szkoła jest nasza,

 kreatywność,

 sport

Misja:

Dążymy do tego, aby:

1. Tworzyć przyjazne środowisko uczenia się;

2. Wspierać rozwój uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami;

3. Być szkołą „ku przyszłości”;

4. Promować edukacyjną wartość sportu. 

Dążymy do tego, aby tworzyć przyjazne środowisko uczenia się, poprzez:

 promowanie wartości – wzajemnej odpowiedzialności za efektywne uczenie się,

 określanie i przestrzeganie norm społecznych,  praw i obowiązków uczniów, 

nauczycieli, rodziców,

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,

 organizowanie wycieczek, zabaw (dyskotek), działań prospołecznych,  

 budowanie atmosfery życzliwości (poszanowanie godności osobistej) i współpracy,

 kształtowanie szacunku dla siebie i innych,

 zapewnienie właściwych relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem, rodzicami a 

szkołą, szkołą a środowiskiem.

Dążymy do tego, aby wspierać rozwój uczniów zgodnie z ich potrzebami i 

możliwościami, poprzez:

 nauczanie uczniów uczenia się,

 zapewnianie wsparcia w uczeniu się,

 poszanowanie indywidualności i różnorodności,

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów,

 prowadzenie dialogu z rodzicami,

 stwarzanie uczniom warunków do odnoszenia sukcesu

 promowanie sukcesów uczniów.



Dążymy do tego, aby być szkołą dla przyszłości, poprzez:

 przygotowanie uczniów do wyższego szczebla kształcenia (gimnazjum),

 diagnozowanie pracy szkoły i podnoszenie jej jakości,

 poszukiwanie i wykorzystywanie nowych, efektywnych metod nauczania, 

wychowania,

 stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych,

 realizowanie innowacji pedagogicznych, projektów, konkursów ukierunkowanych na 

rozwój umiejętności uczniów,

 współpracę i rozwój więzi ze środowiskiem lokalnym, 

 stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli. 

Dążymy do tego, aby sport był edukacyjną wartością, poprzez:

 organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych na boisku szkolnym i placu zabaw, 

 organizowanie zawodów sportowych dla uczniów naszej szkoły oraz środowiska 

lokalnego,

 zachęcanie uczniów do aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu,

 rozwijanie umiejętności współdziałania, pracy zespołowej,

 budowanie psychicznej i fizycznej tężyzny uczniów,

 promowanie rywalizacji w duchu fair play,

 prezentowanie postaci wybitnych sportowców. 

ABSOLWENT SZKOŁY
1. Jest przygotowany do kontynuowania edukacji w gimnazjum, potrafi uczyć się.

2. Jest komunikatywny – poprawnie formułuje i wyraża swoje myśli i poglądy.

3. Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywa

4.  samooceny.

5. Zna i stosuje zasady współżycia i współdziałania w środowisku.

6. Przestrzega ogólnoludzkich wartości i norm moralnych.

7. Jest tolerancyjny i otwarty na potrzeby lokalnego środowiska.

8.  Dąży do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

9. Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu, kraju.

10. Troszczy się o zdrowie, sprawność fizyczną oraz bezpieczeństwo  własne  

i innych.

11. Zna zagrożenia i umie im przeciwdziała

12.  – jest asertywny.

13. Dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

14. Posiada nawyki czynnego spędzania czasu wolnego.



15. Chce aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy

16.  w życiu społecznym.

17. Przejawia postawę patriotyczną i obywatelską.


