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MISJA 
1. Nasza szkoła wspiera: 

 rozwój intelektualny, psychiczny i społeczny ucznia 

 tworzenie własnego warsztatu pracy ucznia dzięki możliwości korzystania                          
z różnorodnych źródeł wiedzy 

 zachowania prospołeczne i proekologiczne.       
                                                                                                                                     

2. Nasza szkoła sprzyja: 

 rozwijaniu zainteresowań i predyspozycji ucznia 

 poznawaniu siebie i swoich możliwości 

 działaniom integrującym środowisko lokalne i aktywnej pracy  w zespole. 
 

3. Nasza szkoła umożliwia: 

 poznanie tradycji regionalnej, etymologii nazw miejscowych i historii powstania 
miejscowości 

 poznanie wybitnych przedstawicieli Lubelszczyzny i dziedzin ich działania. 
 

4. Nasza szkoła dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów poprzez działania: 
wychowawcze eliminujące zagrożenia i wzmacniające właściwe zachowania uczniów 

 profilaktyczne zapobiegające agresji i przemocy w tym cyberprzemocy oraz 
przeciwdziałające uzależnieniom  

 promujące zdrowy styl życia. 
 

5.Nasza szkoła dba o dobrą atmosferę: 

 uczy życzliwości, ofiarności, szczerości 

 propaguje postawy prospołeczne 

 wdraża zachowania nacechowane tolerancją, akceptacją, empatią. 
 

6. Nasza szkoła promuje działania zwiększające aktywność czytelniczą poprzez: 

 organizowanie konkursów czytelniczych oraz zajęć edukacji czytelniczej, 

 udział uczniów w programach i projektach dotyczących czytelnictwa, 
 

7. Nasza szkoła rozwija kompetencje informatyczne poprzez: 
zapewnienie dostępu do Internetu w całej placówce, 

 wprowadzanie nowych dydaktycznych programów multimedialnych,  korzystanie                                   
z e-podręczników, ćwiczeń interaktywnych, 

 korzystanie podczas lekcji z tablic interaktywnych i rzutników, 

 wykorzystywanie TIK w nauce, korzystanie z  platform i portali edukacyjnych 

 udział w projektach i programach ogólnopolskich oraz międzynarodowych 
 

 



WIZJA 
 
1. Nasza szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia: intelektualny, psychiczny                        

i społeczny. 
2. Uczy i wychowuje w oparciu o filozofię chrześcijańską i naukę społeczną                         

Jana Pawła II. 
3. Działa na rzecz integracji społeczności gminy Niedźwiada, regionu  i kraju. 
 
MODEL ABSOLWENTA 
 
Absolwent naszej szkoły: 

 Jest odpowiedzialny. Przewiduje następstwa różnych działań. 

 Ponosi konsekwencje swojego postępowania i potrafi przyznać się  do błędu. 

 Jest ciekawy świata. Poszerza swoje wiadomości, bierze udział w pracach kół 

zainteresowań. Stawia sobie ambitne cele. Korzysta  z różnych źródeł wiedzy. Chętnie 

sięga po książkę, mając świadomość, że to ,,ona” rozwija myślenie, wyobraźnię, język              

i słownictwo. 

 Jest krytyczny i rozważny. .Potrafi przewidywać zagrożenia i dostosować swoje 

działania do sytuacji i potrzeb. Z dystansem podchodzi do uzyskiwanych informacji 

 Jest tolerancyjny. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające   

    z odmienności kulturowej, religijnej, rasowej oraz narodowej. 

 Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie planuje swoje zajęcia. Szanuje czas 

swój i innych. 

 Jest otwarty. Komunikuje się w co najmniej dwóch językach. Zna mowę ciała. 

Dostosowuje formę i treść komunikatu  do odbiorcy. Sprawnie posługuje się technologią 

informacyjną.  Korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 Jest samodzielny.  Umie odnaleźć własne miejsce w rodzinie                                                    

i społeczeństwie. Orientuje się w otaczającym go świecie.  

 Jest świadomy zagrożeń współczesnego świata. Dokonuje właściwych wyborów, 

odrzuca agresję i przemoc, jest wolny od uzależnień. Świadomie i bezpiecznie korzysta z 

TIK. 

 
 



Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach: 
 
I. Zarządzanie i organizacja.  

 Wzbogacanie bazy szkoły w celu zapewnienia  realizacji zadań statutowych na 

najwyższym poziomie. 

 Ścisła współpraca  Dyrektora i Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców                                    

i Samorządem Uczniowskim.  

 Realizacja projektów edukacyjnych , w tym projektów unijnych. 

 Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej. 

 Organizacja uroczystości szkolnych zgodnie z rocznymi planami pracy. 

 Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji uczniów poprzez wzbogacanie oferty 

konkursów i zajęć pozalekcyjnych. 

II. Wychowanie i opieka.  

 Bieżąca diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych uczniów. 

 Opieka nad gimnazjalistami , którzy otrzymali opinię PPP. 

 Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki. 

 Pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych, prospołecznych  i proekologicznych zgodnie 

z rocznymi harmonogramami działań. 

 Integrowanie społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodzicó,  jako  grup 

współodpowiedzialnych za rozwój osobowy ucznia i jego wyniki nauczania.             

III. Kształcenie.  

 Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez indywidualizację procesu 
kształcenia oraz dostosowanie treści edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów.  

 Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uczniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy zespołowej. 

 Kształcenie i rozwijanie umiejętności samodzielnego,  logicznego myślenia w procesie 
edukacyjnym i wychowawczym. 

 Systematyczne badanie wiedzy i umiejętności poprzez analizę wyników egzaminów 
zewnętrznych i testów diagnostycznych i ewaluacyjnych. 

 Wdrażanie ucznia do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. 

 Promowanie  sukcesów uczniów osiągających w różnych dziedzinach nauki, sztuki            
i sportu oraz wszelkich formach działalności społecznej.                                                                                                    

                                                                      


