MISJA I WIZJA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W UCHANIACH
Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, radosną i nastawioną na
wszechstronny rozwój dziecka.

MISJA SZKOŁY
1. Realizujemy cele zawarte w podstawie programowej kształcenia
ogólnego i Statucie szkoły, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zadania
wychowawcze placówki uwzględniające rolę wychowawcy klasowego.
2. Wspieramy wszechstronny rozwój i zdolności dziecka oraz motywujemy
je do pogłębiania wiedzy.
3. Wychowujemy w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego
człowieka.
4. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.
5. Kształtujemy otwartość na wartości kultury.
6. Wychowujemy młodego człowieka mającego poczucie więzi ze swoją
szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną, Europą.
7. Odkrywamy talenty i stwarzamy szanse ich wykorzystania.
8. Własną postawą dajemy przykład dzieciom .
9. Stale poszukujemy sposobów dotarcia do każdego dziecka.
10. Otaczamy opieką i integrujemy dzieci i uczniów ze wszystkich
środowisk.

Naszym nadrzędnym celem jest szkoła, do której wszyscy chętnie uczęszczają
i dobrze się w niej czują.

Nasz absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia, dobrze
funkcjonuje w otaczającym go świecie, przede wszystkim:
● jest uczciwy
● jest odpowiedzialny
● jest wytrwały
● jest kulturalny
● umie radzić sobie z emocjami
● ma poczucie własnej wartości
● szanuje innych ludzi
● ma ciekawość poznawczą
● jest kreatywny
● myśli krytycznie
● jest przedsiębiorczy
● wykorzystuje techniki multimedialne
● myśli twórczo.

WIZJA SZKOŁY
Szkoła, aby dobrze funkcjonować posiada wizję rozwoju. Urzeczywistnieniu
wizji służy planowanie. Wizja staje się naszym udziałem wtedy, kiedy
przekładamy ją na zadania, a następnie realizujemy w czasie.
Założone efekty:
1. Osiągamy bardzo dobre wyniki kształcenia sprawdzane testami
wewnętrznymi i zewnętrznymi.
2. Wszyscy uczniowie otrzymują promocję i kontynuują naukę w szkole
średniej.
3. Dzieci z grupy przedszkolnej są dobrze przygotowane do nauki w klasie
pierwszej.
4. Nasi uczniowie biorą udział i zajmują czołowe miejsca w konkursach
przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, konkursach i
przeglądach z różnych dziedzin;
5. Wyniki w procesie kształcenia, wychowania i opieki osiągamy poprzez
umiejętne aktywizowanie dzieci i uczniów, indywidualizację nauczania,
rzetelne ocenianie,zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
6. Realizujemy zajęcia kształtujące kreatywność oraz rozwijające
kompetencje społeczno-emocjonalne;
7. Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych wspomagających
i rozwijających ich zainteresowania;
8. Rozpoznajemy i zaspokajamy indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne każdego ucznia.
9. Uczniowie mogą korzystać ze wsparcia pedagoga, logopedy, pielęgniarki
szkolnej.

10. Właściwą atmosferę w szkole osiągamy poprzez:
1) dobre relacje interpersonalne zachodzące pomiędzy wszystkimi
podmiotami w szkole,
2) działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów,
3) szeroki wachlarz imprez i uroczystości szkolnych;
4) otwartość szkoły na środowisko lokalne;
11. Zarządzanie szkołą odbywa się przy współpracy wszystkich organów
szkoły;
12. Współpracujemy z rodzicami/ opiekunami dzieci przy rozwiązywaniu
ważnych problemów, opiniowaniu dokumentów tworzonych przez szkołę,
współdecydowaniu o istotnych aspektach życia szkoły;
13. Wyposażamy szkołę w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące optymalnemu
rozwojowi każdego ucznia.

