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• WARTOŚCI PROMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ 

• Patriotyzm 

• Wartości chrześcijańskie 

• Tolerancja 

• Mądrość 

• Dbałość o zrównoważony rozwój psychiczny, fizyczny i intelektualny 

• Uczciwość 

• Sprawiedliwość 

• Kreatywność 

 

 

• MISJA 

 Pragniemy, aby Szko ła Podstawowa im. Józefa Niećko w Rudnie była placówką 
przede wszystkim bezpieczną oraz przyjazną uczniom i rodzicom. Naszym priorytetem jest 
dbałość o to, by nasza szkoła była uważana w środowisku lokalnym za najważniejszą 

instytucję oświatową, kulturalną i informacyjną. Chcemy wspierać rodziców w trudzie 
wychowania dziecka i być elementem łączącym pokolenia.  Naszą misję doskonale oddaje 

cytat z wiersza Adama Asnyka: 

„Nieście więc wiedzy pochodnię na czele 

I nowy udział bierzcie w wieków dziele, 

Przyszłości podnoście gmach!” 

 

 

• WIZJA 

 Nasza szkoła jest placówką, którą chcielibyśmy widzieć jako „centrum społeczności 

lokalnej”, co jest implikacją wynikającą z potrzeb środowiska. Pragniemy promować 

proaktywny system szkoły, w myśl zagadnienia „społeczności uczącej się”. Chcielibyśmy, 

aby nasza szkoła była uważana za najważniejszą instytucję, promującą działania na rzecz 

równości i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Nasze główne 

zainteresowanie skupia się na treściach i jakości kształcenia. Wiedza zdobywana przez 

naszych uczniów jest dla nas bardzo ważna, ale nie mniej istotne są  kompetencje społeczne, 

poczuwanie się do solidarności i akceptowanie wartości demokratycznych. Pragniemy, aby 



nasi nauczyciele posiadali niezbędne, z punktu widzenia edukacji, kompetencje 

umożliwiające wchodzenie w różne role – mentora, mediatora, doradcy, partnera, menadżera 

zasobów ludzkich.  

Do głównych zadań szkoły należy zaliczyć: 

• Rzetelne przygotowanie do nauki na każdym etapie kształcenia.   

• Pomoc w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym każdego ucznia.  

• Organizowanie spotkań rozrywkowych, rekreacyjnych, kulturalnych, charytatywnych i 

sportowych. 

• Aktywne wprowadzanie profilaktyki wychowawczej i społecznej. 

• Umożliwienie uczniom poznania swoich mocnych i słabych stron, co ułatwi planowanie 

dalszej edukacji i wyboru drogi życiowej. 

• Nauka szacunku dla wszystkich ludzi, tradycji i kultur w imię szeroko pojętej tolerancji. 

• Kultywowanie tradycji swojego kraju i regionu. 

• Przygotowanie uczniów do życia społecznego w rodzinie, ojczyźnie i zjednoczonej 

Europie. 

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za postępowanie, zdrowie i bezpieczeństwo 

własne i innych. 

• Efektywna współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, władzami terytorialnymi 

oraz instytucjami. 

• Uczestnictwo wspólnie z rodzicami (partnerstwo) w procesie budowania systemu 

wartości  uczniów.  

• Budowanie u rodziców świadomości współodpowiedzialności za proces edukacji, 

wychowania i budowania systemu wartości u swoich dzieci. 

• Kształtowanie postawy człowieka prawego, posiadającego rzetelną wiedzę, 

przygotowanego do godnego i mądrego życia. 

• Ustawiczne unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły 

 

 

• KIERUNKI ROZWOJU 

• Szkoła jako ośrodek kultury. 

• Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez: 



• Wyrównywanie szans. 

• Upowszechnienie nauczania kształtującego. 

• Budowanie świadomości uczniów i rodziców o ich odpowiedzialności za proces 

uczenia się. 

• Ustawiczne wprowadzanie modelu nauczyciela jako osoby wspomagającej. 

• Uświadamianie wśród uczniów i rodziców celowości uczenia się  oraz możliwości 

jakie otwiera przed nimi dobre wykształcenie. 

• Utrzymanie i w dłuższej perspektywie podnoszenie poziomu współpracy z rodzicami i 

uczniami.  

• Utrzymanie i w dłuższej perspektywie podnoszenie poziomu świadomości społecznej 

zagrożeń i profilaktyki wychowawczej. 

• Rozwijanie kultury fizycznej. 

 

 

• MODEL ABSOLWENTA 

 Absolwent Szkoły Podstawowej im. Józefa Niećko w Rudnie to obywatel Europy, ale 

przede wszystkim młody obywatel Polski, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego 

regionu i narodu. Jest patriotą dumnym z Małej i Dużej Ojczyzny. Odznacza się: 

 

• Odpowiedzialnością za swoje czyny, jest świadomy swoich praw i możliwości, 

gotowy do podejmowania mądrych decyzji. 

• Świadomy swojej tożsamości narodowej. 

• Przestrzega norm życia społecznego i grupowego. 

• Jest człowiekiem tolerancyjnym, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, 

aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, 

obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.  

• Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, wrażliwy na ekspresję 

kulturalną. 

• Ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się życiem. 

• Potrafi się uczyć, rozwijać swoje zdolności, dostrzega swoje szanse życiowe. 



• Dba o swoje zdrowie i rozwój fizyczny i psychiczny. 

• Posługuje się sprawnie językiem ojczystym i obcym zarówno w mowie jak i piśmie. 

• Posiada kompetencje informatyczne - wykorzystuje najnowsze techniki 

multimedialne. 

• Posiada umiejętności matematyczne  i podstawowe kompetencje naukowo – 

techniczne. 

• Wychodzi z własnymi inicjatywami. Jest przedsiębiorczy i kreatywny. 

• Świadomy własnej osoby i otaczającego go świata. 

• Umiejący planować swoją pracę i ją organizować. 

• Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów. 

• Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych. 

• Jest przygotowany do nauki na dalszym etapie edukacyjnym. 

 


