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„ W wychowaniu chodzi bowiem o to , aby  człowiek coraz bardziej  stawał się człowiekiem” 

- Jan Paweł II 

 
 
 
Misja :      
   

Wspieranie rodziny w  procesie wychowania stwarzając uczniom optymalne warunki 

do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego. 

Przygotowanie dzieci do umiejętnego korzystania ze zdobyczy jakimi są wiedza i 

umiejętności.  

 
 
Wizja: 

 
 Szkoła dbająca o dobrą atmosferę i wzrastający poziom nauczania, kształtująca u 

uczniów potrzebę uczenia się w celu osiągania sukcesu na kolejnych etapach edukacji 

i w dorosłym życiu.  

Szkoła otwarta i integrująca się ze środowiskiem lokalnym. 

Szkoła bezpieczna i przyjazna, która z szacunkiem dla tradycji dąży do nowoczesności. 

 

W swoim działaniu kierujemy się następującymi priorytetami: 
 
 Naszym nadrzędnym celem jest dobro powierzonych nam dzieci. 

Zapewniamy im wszechstronny zdrowy i bezpieczny rozwój w poczuciu więzi z 

rodziną. 

 Uczymy zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie 

własne i innych ludzi oraz u kształtowanie umiejętności tworzenia środowiska 

sprzyjającego zdrowiu. 

 Przygotowujemy do samodzielnego życia w integracji ze środowiskiem                        

i poszanowaniem powszechnie uznawanych wartości moralnych. 

 Uczymy jak w poszanowaniu historii tradycji aktywnie poznawać swój region, 

kraj i kulturę europejską. 

 Uczymy wiary we własne możliwości i radzenia sobie z trudnościami. 

 Dajemy uczniom szansę   odniesienia sukcesów na miarę ich indywidualnych 

możliwości. 
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Model absolwenta: 

 
 Absolwent naszej szkoły to uczeń świadomy i odpowiedzialny, który bez 

niepowodzeń kontynuuje naukę na kolejnych etapach edukacyjnych, wyposażony                  

w kompetencje kluczowe czyli: 

1. porozumiewanie się w języku ojczystym,  

2. porozumiewanie się w językach obcych, 

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne, 

4. kompetencje informatyczne,  

5. umiejętność uczenia się, 

6. kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7. inicjatywność i przedsiębiorczość 

8. świadomość i ekspresja kulturalna. 

  

 
 


