Wizja, misja, model absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej
Wizja szkoły
1. Wszechstronne wykształcenie ucznia, świadomego swoich umiejętności i zdobytej
wiedzy, przygotowanie go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
gotowego do wyboru dalszej drogi kształcenia.
2. Nauczenie młodych ludzi szacunku do drugiego człowieka, naszej kultury, tradycji,
historii oraz środowiska przyrodniczego.
3. Największym dobrem dla nas jest dobro uczniów, dbamy o zapewnienie im zdrowego
i bezpiecznego rozwoju, na miarę ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Misja
Wychowywać, to nie znaczy kształcić tylko rozum,
lecz kształtować harmonijnie całego człowieka,
więc także jego serce i charakter.
Wychowywać, to znaczy również z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości,
które nadają życiu sens i wypełniają je treścią.
Phil Bosmans

Nasze cele to:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania,
budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia
(rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;
3) formowanie u uczniów poczucia własnej godności i szacunku dla godności innych
osób;
4) rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości;
5) wyposażenie uczniów w zasób wiadomości oraz kształtowanie umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
6) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji, planowaniu ścieżki
własnej kariery zawodowej i podejmowaniu właściwych decyzji związanych z dalszą
edukacją;
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7) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz rozbudzanie
i zaspokajanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
8) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
Realizując misję:
1) służymy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, aby nasi uczniowie byli
świadomi swoich możliwości oraz mogli odnosić sukcesy w ciągle zmieniającym się
świecie;
2) wychowujemy w duchu prawa i godności człowieka, poszanowaniu tradycji oraz
historii ojczyzny i regionu;
3) razem z rodzicami wspieramy każdego ucznia w kształtowaniu własnej osobowości,
planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i świadomym wyborze przyszłego zawodu;
4) wspieramy rozwój kreatywności, sprawności językowych, umiejętności współpracy
w grupie oraz indywidualny rozwój naszych uczniów;
5) dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką, która kształtuje człowieka
wrażliwego na otaczający go świat;
6) poprzez zaangażowanie w działalność wolontariatu i działania profilaktyczne
wzmacniamy u swoich uczniów cechy charakteru, takie jak: wszechstronność,
solidarność, tolerancja, wrażliwość, odpowiedzialność za siebie, jak i za drugiego
człowieka;
7) biorąc aktywny udział w życiu środowiska lokalnego, przygotowujemy do życia
w społeczeństwie demokratycznym;
8) zapewniamy uczniom możliwość rozwoju zainteresowań;
9) wszystkie podejmowane przez nas działania pedagogiczne i opiekuńczowychowawcze kierujemy na rozwój podopiecznych, zapewniając im wszechstronny
rozwój w bezpiecznym i przyjaznym środowisku;
10) systematycznie przeprowadzamy wewnętrzne badania, diagnozowanie i ocenianie
jakości pracy, a wyniki ewaluacji wykorzystujemy do stałego podnoszenia
efektywności pracy.
MODEL ABSOLWENTA
Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej to
młody człowiek, który:






jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej,
potrafi dokonać samooceny, jest świadomy swoich mocnych stron i predyspozycji,
które ułatwią mu dokonanie właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych,
jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności,
posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz
stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,
rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,
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jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,
jest świadomy swoich korzeni, dumny z pochodzenia i przynależności, godnie
reprezentuje swoją szkołę, region i ojczyznę,
szanuje historię, kulturę i tradycje swojego narodu,
charakteryzuje się wrażliwością, dociekliwością, sumiennością i uporem w dążeniu
do celu,
okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom, jest kulturalny,
odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
posiada akceptowany społecznie system wartości i zachowań, które ułatwiają mu
podejmowanie współpracy z innymi,
potrafi działać w grupie,
jest otwarty na innych, szczery, życzliwy i odpowiedzialny,
dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
ma poczucie własnej godności,
zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony środowiska naturalnego, wykazuje
postawę proekologiczną,
posiada nawyki zdrowego stylu życia i dostrzega zależność pomiędzy stanem zdrowia
a swoim postępowaniem,
korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia
i technologie informacyjne,
umie stale się uczyć i doskonalić,
wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
jest świadomy potrzeby znajomości języków obcych.
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