
KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŚWIĘCICACH 
 

 

Nasz Patron – Marszałek Józef Piłsudski 

 

Motto dla uczniów naszej szkoły 

 

 „Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo, 

   Zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska” 

 

Słowa Patrona inspirują nas do działania i zachęcają do podejmowania nowych wyzwań 

zgodnie z duchem czasu i nową polską rzeczywistością. Wskazują ambitną drogę, którą 

warto kroczyć. 

 

 

WIZJA SZKOŁY 
 

CHCEMY, ABY NASZA SZKOŁA: 
 

 Była szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia i rodzica. 

 Była nowoczesna, dobrze zorganizowana i ciągle się rozwijała z wykorzystaniem 

nowoczesnej technologii informacyjno – komputerowej. 

 Stwarzała uczniom warunki do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce. 

 Stwarzała uczniom optymalne warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju 

do zdobywania wiedzy i umiejętności dostosowanej do ich poziomu. 

 Stosowała nowoczesne metody przekazywania, utrwalania i sprawdzania nabytej wiedzy 

i umiejętności. 

 Wspomagała kształcenie języka angielskiego. 

 Zapewniała profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi 

 Propagowała rozwój czytelnictwa 

 Rozszerzała ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijając uzdolnienia i zainteresowania 

uczniów. 

 Kształtowała postawę patriotyzmu i tworzyła własną tradycję, pielęgnując ją dla 

przyszłych pokoleń 

 Przygotowywała do życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie postawy 

tolerancji odpowiedzialności za własne czyny, poczucie obowiązku i sprawiedliwości, 

wrażliwości i asertywności 

 Dążyła do dbania o wspólne dobro, uczulała na prawdę, piękno, przyjaźń i miłość. 

 Uwrażliwiała na przejawy zła, agresji, przemocy i dążyła do negowania złych postaw 

i nawyków 

 Uświadamiała o szkodliwości nałogów i uzależnień 

 Dążyła do kształtowania postaw prozdrowotnych i ekologicznych. 

 Uwrażliwiała na piękno ojczystego kraju. 

 Promowała pozytywny wizerunek szkoły w środowisku 

 



 

 

 

MISJA SZKOŁY 
 

 

Jesteśmy szkołą, która: 

 
 Rozwija i kształci osobowość zgodnie z duchem czasu i najnowszych osiągnięć 

w dziedzinie technik informacyjnych. 

 Wychowuje w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego małego i dużego 

człowieka. 

 Wspiera indywidualny rozwój i zdolności powierzonych nam dzieci zarówno w sferze 

intelektualnej jak i fizycznej. 

 Prezentuje szeroką ofertę edukacyjną. 

 Stwarza bezpieczne warunki do nauki. 

 Rozwija pasje i zainteresowania uczniów w różnych kołach przedmiotowych i zajęciach 

dodatkowych. 

 Budzi w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. 

 Gwarantuje wysoki poziom kształcenia poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę. 

 Przygotowuje do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym 

 Rozbudza ciekawość świata 

 Przygotowuje do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego 

przekazu. 

 W każdym dziecku szuka czegoś dobrego 

 Uczy tolerancji, akceptacji i asertywności. 

 Promuje idee Naszego Patrona w kwestii kultywowania tradycji związanej z ponad 

stuletnią historią naszej szkoły. 

 

 

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie przychodzą z radością, bowiem jest przyjazna 

dzieciom i rodzicom 

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod i technik nauczania pomagamy każdemu dziecku 

rozwijać się w miarę ich możliwości i osiągnąć sukces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODEL ABSOLWENTA 

 
 

Nasz absolwent: 

 
 Samodzielnie zdobywa wiedzę korzystając z różnych źródeł oraz z najnowszych 

technologii informacyjnych. 

 Rozwija swoje talenty, uzdolnienia, pasje – jest kreatywny  

 Jest dobrze przygotowany do nauki na wyższym poziomie. 

 Sprawnie posługuje się językiem ojczystym w mowie i piśmie 

 Zdobytą wiedze i umiejętności umie wykorzystać w sposób właściwy w praktyce 

 Zna podstawowe formy współżycia społecznego, dobrze funkcjonuje w grupie 

 W stopniu co najmniej dobrym ma opanowany język angielski 

 Jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków 

masowego przekazu 

 Jest wrażliwy na krzywdę ludzką i na potrzeby innych – odznacza się empatią i tolerancją 

 Szanuje innych ludzi bez względu na ich poglądy, pochodzenie i status majątkowy. 

 Zna zagrożenia wypływające ze stosowania używek - umie chronić się przed różnymi 

zagrożeniami i patologiami. 

 Zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu. 

 Dąży do osiągnięcia sukcesu. 

 Szanuje prawo – przestrzega statutu i regulaminów 

 Umie wyrażać swoje emocje i ma nad nimi kontrolę. 

 Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. 

 Umie wyrażać własne zdanie i jest asertywny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIORYTETY SZKOŁY NA LATA 2012 – 2017 
 

 

1. Utrzymanie wysokiego poziomu edukacji – najlepszą wizytówką szkoły. 

2. Współczesna i nowoczesna pracownia komputerowa – dążenie do tego, aby jak 

największa liczba uczniów posługiwała się technikami informacyjno – komputerowymi. 

3. Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie 

i piśmie. 

4. Rozwój czytelnictwa – zainteresowanie polską książką zdominowaną przez nowoczesne 

środki cywilizacji. 

5. Nowoczesne metody pracy, uatrakcyjniające zajęcia i aktywizujące uczniów 

do samodzielności 

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i rozwojowymi 

7. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez różnorodność zajęć edukacyjnych 

i zwiększenie liczby programów autorskich. 

 

 

 

 

Załącznikami do Koncepcji pracy i rozwoju szkoły są: 

 

1. Statut szkoły 

2. Program wychowawczy szkoły 

3. Program profilaktyki szkoły 

 

 

 

 

 

 

 


