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MMIISSJJAA  SSZZKKOOŁŁYY  

 
 

W przyjaznej atmosferze, 
atrakcyjnymi metodami 
wprowadzamy uczniów  

w życie i świat nauki 
 
 
 
 
 
 

 2



 
 

WWIIZZJJAA  SSZZKKOOŁŁYY 
 
  

1. Nasza szkoła ma dobre warunki bazowe sprzyjające 
rozwojowi ucznia.  

2. Uczniowie są aktywni, chcą i potrafią się uczyć.  

3. Szkoła wspiera rozwój dziecka poprzez atrakcyjne metody 
i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.  

4. Szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom, realizuje 
zadania profilaktyczne i opiekuńcze.  

5. W naszej szkole panują dobre stosunki interpersonalne 
miedzy wszystkimi podmiotami życia szkolnego.  

6. W naszej szkole oceniamy ucznia wspierając go w jego 
rozwoju. 

7. W naszej szkole nauczyciele systematycznie doskonalą się 
i podnoszą swoje kwalifikacje. 

8. Nasza szkoła przygotowuje do świadomego uczestnictwa  
w życiu regionu i kraju.  

9. W naszej szkole wprowadzamy  elementy nauczania 
kształtującego. 

10. Nasza szkoła wspiera uczniów w wyborze kierunku      
dalszego kształcenia i zawodu. 

11. W naszej szkole respektowane są normy społeczne przez 
wszystkie podmioty. 

12. Rodzice są partnerami szkoły. 
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MMOODDEELL  AABBSSOOLLWWEENNTTAA  
SSZZKKOOŁŁYY  

  
  

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, aby nasz absolwent 

w sferze nauki: 

- sprawnie posługiwał się językiem polskim 

- był przygotowany do kształcenia na kolejnych etapach edukacji 

- miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia 

w sferze społecznej:: 

- dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu 

- znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu 

- był odpowiedzialny, prawy uczciwy 

- posiadał umiejętność współpracy w grupie 

 - był tolerancyjny 

- umiał zachować się kulturalnie 

- potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami 

- dbał o zdrowie własne i innych 

- stosował się do zasad ekologii 

- dbał o swój wygląd 

w sferze kulturowej: 

- znał i szanował historię, kulturę i tradycję narodową 

- umiał analizować docierające do niego informacje 

- był wrażliwy na kulturę i sztukę 
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Lp. Zadania Terminy 

1.  
Pozyskiwanie partnerów do rozszerzenia zakresu działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

sukcesywnie w latach 
2015/16 – 2020/21 

2.  Podnoszenie jakości sprawowanego nadzoru pedagogicznego.  cały okres realizacji 

3.  
Ustawiczne doskonalenie kompetencji dydaktyczno-
wychowawczych  nauczycieli, wzbogacanie warsztatu pracy.  

cały okres realizacji 

4.  
Podniesienie poziomu znajomości prawa oświatowego przez 
nauczycieli oraz jego stosowania w praktyce.  

cały okres realizacji 

5.  Doskonalenie kierowania i administrowania szkołą. cały okres realizacji 

6.  
Systematyczne wzbogacanie i unowocześnianie bazy szkoły.   sukcesywnie w latach 

2015/16 – 2020/21 

7.  Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły. cały okres realizacji 

8.  
Znowelizowanie szkolnych aktów prawnych w zakresie zmian 
wynikających z prawa oświatowego.  

w miarę potrzeb 

9.  
Organizowanie procesu kształcenia dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.  

cały okres realizacji 

10.  
Doskonalenie procesu dydaktycznego w kierunku kształcenia  
u uczniów umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych 
oraz przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.  

cały okres realizacji 

11.  
Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez systematyczne 
prowadzenie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych.  

cały okres realizacji 

12.  
Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym 
i obywatelskim oraz wprowadzanie w świat kultury i  sztuki. 

cały okres realizacji 

13.  
Uwrażliwienie uczniów na poszanowanie uniwersalnych wartości  
i respektowanie powszechnie uznawanych norm postępowania.  

cały okres realizacji 

14.  
Poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych  
i profilaktycznych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia.  

cały okres realizacji 

15.  
Wspomaganie indywidualnego  rozwoju psychofizycznego uczniów 
z uwzględnieniem ich sytuacji. 

cały okres realizacji 

16.  Promocja wizerunku szkoły w środowisku. cały okres realizacji 

17.   Włączanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą. cały okres realizacji 

 


