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„Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”
Szkoła nie jest miejscem, w którym można by wychować człowieka do jakiejkolwiek
określonej przez siebie rzeczywistości. Szkoła jest miejscem, gdzie powinno się wychowywać
człowieka zgodnie z predyspozycjami, które on w sposób naturalny w sobie posiada. Prawo
dziecka do nauki, zapisane we wszystkich ważnych międzynarodowych aktach prawnych, to
niekoniecznie prawo do przebywania w murach szkolnych przez określoną ilość godzin, czy
też prawo do przebywania od dzwonka do dzwonka w określonej grupie osób.
To prawo do jak najpełniejszego rozwoju, który pozwoli „małemu człowiekowi”
przyszłości jak najlepiej wywiązywać się z różnych swoich ról – w rodzinie, w miejscu pracy
i w społeczeństwie.















Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie nauczanego przedmiotu oraz w zakresie
psychologii i pedagogiki.
Tak kształtuje stosunki pomiędzy uczniami, aby opierały się na poszanowaniu godności
ludzkiej.
Stwarza warunki rozwoju dla ucznia zdolnego.
Diagnozuje osiągnięcia uczniów.
Rozpatruje warunki życia i nauki ucznia.
Otacza opieką uczniów mających trudności w nauce.
Stwarza uczniom możliwości rozwoju zainteresowań i zaprezentowania swoich osiągnięć.
Przestrzega praw ucznia oraz akceptuje jego potrzeby.
Sprawiedliwy i życzliwy oraz tolerancyjny i wyrozumiały.
Zdecydowany, reaguje na dobre i złe zachowania uczniów.
Komunikatywny, akceptuje potrzeby uczniów oraz czuwa nad ich bezpieczeństwem.
Krytyczny względem siebie i uczniów.
Działa na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem.





Aktywny – nieustannie uzupełnia swoją wiedzę.
Współpracuje z instytucjami wspomagającymi proces kształcenia i wychowania.
Prowadzi lekcje otwarte prezentujące nowoczesne metody w nauczaniu.

CO ROBIMY, ABY OSIĄGNĄĆ SUKCES?
















Analizujemy wyniki klasyfikacji.
Przeprowadzamy ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Prowadzimy szkolenia rady pedagogicznej.
Stosujemy motywacyjny system oceniania.
Prowadzimy lekcje otwarte.
Układamy scenariusze zajęć.
Pozyskujemy gotowe scenariusze.
Wprowadzamy metody aktywizujące do pracy z uczniem.
Stosujemy indywidualizację nauczania.
Proponujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.
Stwarzamy uczniom możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć w różnych
dziedzinach.
Kształcimy umiejętności praktyczne.
Realizujemy programy profilaktyczne.
Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN.
Kupujemy nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne.

Osiągnięcie sukcesu w pracy dydaktycznej i wychowawczej jest możliwe dzięki współpracy
rodziców ze szkołą.

ZASADY W SPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY












Ustalamy harmonogram spotkań z rodzicami.
Informujemy rzetelnie i w miarę potrzeb, o sukcesach i niepowodzeniach uczniów.
Dostosowujemy spotkania z rodzicami do aktualnych potrzeb, udzielamy
profesjonalnych rad i wskazówek.
Uwzględniamy wszystkie prawa rodziców.
Formułujemy i wyjaśniamy obowiązki rodziców.
Włączamy rodziców do pomocy szkole, szanujemy ich pomysły, inicjatywę i wolę.
Zachęcamy do uczestniczenia rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych oraz
lekcjach.
Zapoznajemy rodziców z wewnętrznym prawem szkolnym i dajemy możliwości wpływu
ich na życie szkoły.
Przedstawiamy idee pracy szkoły oraz tworzymy okazje do swobodnego wyrażania
opinii rodziców na temat planu pracy.
Dajemy możliwość zorientowania się, jaką rolę widzą dla siebie w realizacji zadań
szkoły.
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Wykazuje wysoki poziom nauczania.
Dba o wyrównanie szans w edukacji.
Stwarza możliwości do wszechstronnego rozwoju uczniów i kreatywności nauczycieli.
Integruje środowisko szkolne i lokalne.
Reaguje na wszelkie przejawy niesprawiedliwości i dyskryminacji.
Często wspiera materialnie i podejmuje akcje na rzecz pomocy potrzebującym.
Podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania agresji.
Jest bezpieczna.
Promuje zdrowy styl życia.
Rozwija, stopniowo modernizuje i wzbogaca swoją bazę.
Szkoła to miejsce, gdzie młody człowiek może odkryć swoje talenty i predyspozycje,
poznając smak sukcesów i porażek.
Rozwija w uczniach:
 poczucie obowiązku i sumiennej pracy
 poczucie samodzielności i odpowiedzialności za własne decyzje
 twórcze myślenie
 poczucie własnej wartości
 tolerancję, szacunek wobec innych myśli i poglądów
Szanuje i respektuje prawa ucznia i dziecka.
Prowadzi twórczy dialog ze wszystkimi podmiotami szkoły.

ZADANIA SZKOŁY


Szkoła stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdego dziecka.



Przygotowuje uczniów do dalszego etapu edukacji.



Poprzez odpowiedni dobór programów, dostosowuje nauczanie do indywidualnych
możliwości ucznia.



Osiągamy to poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych, których celem jest pokazanie
uczniom różnych sposobów spędzania wolnego czasu.



Kształtujemy ludzi kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych.



Nasz styl pracy oparty jest na ścisłej współpracy i przy czynnym udziale rodziców, jak
również dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innych instytucjach, mogącymi
wesprzeć szkołę w jej działaniu na rzecz kształcenia i wychowania.



Odpowiedzialny za wykonywane obowiązki.



Rozumie i akceptuje swoje cele i zadania.



Wywiązuje się z zadań mu powierzonych.



Rozróżnia dobro i zło oraz właściwie odnosi się do obu kategorii.



W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.



Potrafi przekazać swoje odczucia i poglądy.



Ma właściwy stosunek do kolegów i osób starszych.



Potrafi sprawnie posługiwać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.



Potrafi dobrze zaplanować swoją pracę i czas wolny.



Stosuje zwroty grzecznościowe.



Troszczy się i umie dbać o własne zdrowie.



Przeciwstawia się złu, nietolerancji i przemocy.



Zna swoje mocne i słabe strony.



Stara się przewidywać skutki swoich działań.



Pracowity, rzetelny, wytrwały.



Uczniowie przychodzą na zajęcia punktualnie.



Od 1 października do 1 kwietnia obowiązuje obuwie zmienne.



Nakrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.



Do szkoły należy ubierać się czysto i skromnie.



Uczniowie szkoły nie mogą farbować włosów oraz stosować makijażu.



Ze względów bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego należy zdejmować
biżuterię.



Podczas trwania lekcji zabrania się opuszczania budynku szkolnego.



Wszystkich obowiązuje kultura słowa i szacunek do drugiego człowieka.



Dbając o zdrowie swoje i innych, uczniowie naszej szkoły, nie stosują żadnych używek
(nikotyna, alkohol, narkotyki).



Każdy dba o otoczenie oraz bezpieczeństwo własne i innych.



Ponadto wszystkich obowiązuje REGULAMIN UCZNIA.

