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MISJA
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Steklinie.
I. Nasza szkoła jest :
otwarta na współpracę,
bezpieczna i przyjazna;
bez barier
z wykwalifikowaną kadrą;
wyposażona w :
• pracownię komputerową;
• salę gimnastyczną;
• bibliotekę z wyposażeniem multimedialnym;
II. Gwarantujemy :
wysoki poziom wiedzy;
doskonałą opiekę;
rozwój zainteresowań;
poszanowanie godności;
III. Kształtujemy postawy :
patriotyczne;
obywatelskie ;
rodzinne;
IV. Nasza szkoła jest
pogodna;
czysta;
bezpieczna;
otwarta;
tolerancyjna;
V. W naszej szkole są:
sympatyczni i dobrze wykształceni nauczyciele;
bogato wyposażone klasy i pracownie:
• biblioteka;
• pracownia komputerowa;
• sala gimnastyczna;
• oddział przedszkolny;
• klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej z tablicami
interaktywnymi ;
• klasopracownia humanistyczna;
• klasopracownia przyrody;
• klasopracownia matematyczna;
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VI. Oferujemy:
bardzo dobre przygotowanie do gimnazjum;
naukę języka obcego;
wycieczki krajoznawczo - turystyczne;
wycieczki dydaktyczne;
kontakt z szeroko pojętą kulturą (kino, teatr, przedstawienia i
festiwale);
kółka zainteresowań;

-

-

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

VII. Cele naszej szkoły:
bycie szkołą pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich
talentów;
prowadzeni szerokiego zakresu działań lekcyjnych i pozalekcyjnych,
dzięki, którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające
sprostać wyzwaniom dorosłego życia;
zapewnienie równości szans i sprawiedliwości społecznej;
wspieranie partnerstwa w relacjach uczeń – nauczyciel, rodzice – szkoła,
społeczność lokalna – szkoła;
objęcie szczególną uwagą i troską uczniów z niepełnosprawnością;
zapewnienie dobrze zorganizowanych, atrakcyjnych zajęć, w dobrze
wyposażonym gmachu szkoły;
wpajanie uczniom poglądu, że kształcenie jest procesem trwającym całe
życie;
nauka prawnego i swobodnego komunikowania się;
kształcenie umiejętności współpracy w grupie;
danie możliwości wyrażania siebie;
zapewnienie aktywnego zdobywania wiedzy;
umożliwienie twórczego myślenia;
umożliwienie korzystania z różnych źródeł informacji;
VIII. Dzięki naszej szkole :
poznasz siebie samego, swoje możliwości;
poznasz najbliższe otoczenie;
zapoznasz się ze specyfiką swojego regionu;
pogłębisz swoją wiedzę na temat społeczności lokalnej i zasłużonych
postaci dla regionu;
zrealizujesz swoje pomysły;
rozwiniesz zainteresowania;
nauczysz się przeżywać życie w sposób piękny, wartościowy,
odpowiedzialny;
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.

IX.
Cele wychowawcze naszej szkoły:
wychowanie uczniów tak, aby każdy z nich znalazł w przyszłości swoje
miejsce w społeczności osób dorosłych;
uczenie odpowiedzialności za siebie i innych;
wskazanie pozytywnych stron bycia sobą i przebywania z innymi ludźmi;
zachęcanie do działania na rzecz innych ludzi;
zapewnienie bezpieczeństwa i życzliwości;
uczenie tolerancji , akceptacji uczniów z niepełnosprawnością;

Szkoła istnieje dla ucznia wywodzącego się ze środowiska wiejskiego i służy
rozwijaniu wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny i
regionu oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
Nasza szkoła promuje dziedzictwo kulturowe regionu. Zapoznaje uczniów z
najbliższym otoczeniem, specyfiką regionu, pięknem krajobrazu, z postaciami
zasłużonymi dla regionu.
Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi niezbędne warunki do jego
rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i
obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwości i wolności.
W naszej szkole znajdzie się miejsce dla każdego ucznia.
Każdemu dziecku i rodzicom zapewniamy pomoc w różnych dziedzinach
życia.
Aby zrealizować naszą misję będziemy uczyć:
 miłości;
 życzliwości;
 otwartości;
 tolerancji
 odpowiedzialności;
 aktywności;
 ciekawości świata.
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