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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. F. CHOPINA W TURZNIE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY 
UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW. DZIAŁAMY ZGODNIE Z PRZYJĘTĄ PRZEZ 
RADĘ PEDAGOGICZNĄ WŁASNĄ KONCEPCJĄ PRACY, UWZGLĘDNIAJĄCĄ POTRZEBY 
ROZWOJOWE UCZNIÓW, SPECYFIKĘ PRACY W NASZEJ PLACÓWCE ORAZ 
ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY ŚRODOWISKA LOKALNEGO (na podstawie analizy SWOT 
dokonanej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli). 

I. WARTOŚCI 

 miłość, zaufanie, sprawiedliwość
 szacunek, tolerancja, empatia 
 patriotyzm, przynależność narodowa 
 zdrowie, bezpieczeństwo 
 kreatywność, przedsiębiorczość 
 zaangażowanie, obowiązkowość 

II. WIZJA 

Szkoła dba o jak najlepsze efekty kształcenia i rozwój uczniów.

Uczniom naszej szkoły oferujemy:

• edukację dostosowaną do ich możliwości,
• szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych – stymulujących 

i wspomagających rozwój i umożliwiających uczestnictwo 
w projektach edukacyjnych,

• naukę w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa,
• możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej, przedmiotowej, wymianie 

doświadczeń z rówieśnikami,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych

III. MISJA 

• Zapewniamy: profesjonalną opiekę dydaktyczną i wychowawczą.
• Uczymy: młodych ludzi odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
• Kształtujemy: postawy poszanowania wartości, godności osobistej.
• Tworzymy: szkołę atrakcyjną edukacyjnie, otwartą na zainteresowania 

uczniów, dobrze przygotowująca do kolejnego etapu kształcenia.
• Realizujemy programy profilaktyczne i projekty unijne.
• Integrujemy społeczność szkolną oraz lokalną. 
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IV. CELE STRATEGICZNE 

1. Indywidualny rozwój ucznia. 
2. Pozytywne postawy społeczne. 
3. Więź z krajem ojczystym. 
4. Szacunek dla innych narodowości. 
5. Postawa proekologiczna. 

V. MODEL WYCHOWANKA 

Absolwent naszej szkoły: 

• ma wiedzę z różnych dziedzin nauki, która prowadzi do lepszego zrozumienia 
świata, a w przyszłości wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

• potrafi swobodnie wypowiadać się, przedstawiać własne zdanie, radzić sobie 
w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny w myśleniu i kreatywny 
w działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.

• ma świadomość bycia Polakiem i Europejczykiem; 
• posiada umiejętności komunikowania i zachowania w różnych sytuacjach 

życiowych
• zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny; 
• dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych. Jest wrażliwy na piękno 

przyrody;
• umie dokonać samooceny własnych umiejętności, możliwości oraz wiedzy, 

odważnie wychodzi naprzeciw wszelkim problemom i stara się je rozwiązać; 
• jest przygotowany do życia w społeczeństwie demokratycznym; 
• Korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury, bezpiecznie posługuje 

się technologiami informacyjnymi –zna płynące z nich zagrożenia; 


