Misja szkoły Podstawowej im.
Karola Miarki
w Zaborzu

Dziecko chce być dobre

Jeżeli nie wie WYTŁUMACZ

Jeżeli nie może POMÓŻ
Jeżeli nie umie NAUCZ

Jesteśmy szkołą, w której w atmosferze przyjaźni, bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia
dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Nasza szkoła to placówka, nastawiona na indywidualny
rozwój dziecka, jego twórczą edukację. Dbamy o to, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której
uczniowie nabywali wiedzę, rozwijali talenty, a także umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia.
Dajemy naszym wychowankom wsparcia ze strony nauczycieli i rodziców oraz rówieśników.
Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki odpowiedniego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu
do ciekawych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności
komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z kulturą i sztuką. Nad jego
rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne
metody nauczania i wychowania.
Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie
uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działań. Wszystkie nasze klasy
mają dostęp do internetu i są wyposażone w najnowsze urządzenia techniczne oraz pomoce dydaktyczne.
Dążymy do przestrzegania wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego
człowieka
oraz
przygotowanie
go
do
odniesienia
sukcesu
w
nauce
i w życiu na miarę jego możliwości.

N aucza odpowiedzialności
A ktywanie uczestniczy w procesie wychowania
S zanuje człowieka i jego środowisko
Z apewnia bezpieczeństwo
A ktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności
************************************************
S topniowo przekazuje uniwersalny system wartości
Z apewnia opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów
K onsekwantnie przygotowuje do następnego etapu edukacyjnego
O twarta jest na potrzeby uczniów
Ł agodzi stresy związane z codziennym podejmowaniem obowiązków
A ngażuje w życie szkoły, klasy, grupy rówieśniczej
Zadaniem naszej szkoły jest:
 stwarzanie właściwych warunków zapewniających wszechstronny rozwój
uczniów w przyjaznym i bezpiecznym środowisku;
 wykorzystywanie nowoczesnych metod rozwijających kreatywność
i samodzielność uczniów;
 wyposażenie ich w umiejętności językowe ułatwiające nawiązywanie
kontaktów i komunikowanie się w świecie;
 zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom;
 rozwijanie odpowiednich postaw etycznych i moralnych;
 inspirowanie i rozwijanie pasji oraz uzdolnień;
 propagowanie wartości zdrowego stylu życia, promowanie postaw
proekologicznych;
 wyposażenie uczniów w umiejętność posługiwania się technologią
informacyjną i komputerową;
 kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowanie tradycji, kultury własnego
regionu i narodu;
 stwarzanie możliwości szeroko pojętej współpracy z rodzicami.

Wizja Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu.
Nasza szkoła wspomaga rozwój każdego ucznia
na miarę jego potrzeb i możliwości.
Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia
bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony
nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także
umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia. Każdemu dziecku
stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie
mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.
Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność
współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką.
Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra
pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania. Razem z
rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej.
Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu
różnorodnych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają
ich realizację oraz prezentują osiągnięcia. Realizacja zadań szkoły możliwa jest
dzięki odpowiedniej bazie materialnej. Wszystkie nasze klasy mają dostęp do
Internetu i są wyposażone w najnowsze urządzenia techniczne oraz pomoce
dydaktyczne. Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad,
które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz
przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego
możliwości.

