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WIZJA SZKOŁY 
 

„Szkoła nie jest przystankiem, 
Jest drogą, która otwiera się 

Na coraz to nowe horyzonty” 
(Celestyn Freinet) 

 
Nasza wizja rozwoju Szkoły Podstawowej w Napachaniu to wizja placówki nowoczesnej, atrakcyjnej i bezpiecznej, dbającej  
o tradycję, historię regionu, opartej na wartościach, jakimi są rodzina i poszanowanie drugiego człowieka. To wizja szkoły, w której łączy się 
tradycja z nowoczesnością, w której szanujemy dorobek i doświadczenie poprzednich pokoleń, jednocześnie wykorzystując najnowsze 
wyniki badań, innowacyjne rozwiązania i metody nauczania. Na funkcjonowanie naszej szkoły mają świadomy wpływ uczniowie, rodzice, 
nauczyciele i przyjaciele szkoły. Główną wartością szkoły jest przygotowanie ucznia do życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości 
poprzez ciągłe uczenie się  oparte na:  

  zdobywaniu wiedzy; 

  rozwijaniu umiejętności kluczowych;  

  współpracy i współdziałaniu;  

  kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości; 

  doradztwie zawodowym. 

 
Dlatego dbamy, aby być szkołą: 

 

 otwartą i pomocną – wspomagającą indywidualny rozwój każdego ucznia, dostosowując się do jego potrzeb i możliwości, szczególną 
troską otaczając młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

 przyjazną – gdzie łączy się wzajemna akceptacja i współdziałanie w przyjaznej atmosferze; 
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 bezpieczną - walczącą z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą oraz udzielającą pomocy uczniom z rodzin o niskim 
statusie materialnym; 

 kompetentną – zatrudniającą kompetentną i wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie wykonuje swoją pracę; 

 partnerską – w której rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i są partnerami  we wszystkich podejmowanych działaniach; 

 przyszłościową – w której absolwent opanował fundamentalną wiedzę  i umiejętności, jest odpowiedzialny, posiada wiarę we własne 
siły, potrafi się uczyć i jest ciekawy świata; 

 świadomą tożsamości narodowej – kształtującą postawy obywatelskie i patriotyczne.  
 
 
 

MISJA SZKOŁY 
 

„Szkoła -  dobrych relacji międzyludzkich,  
 w której dziecko czerpie radość 

 z wszechstronnego rozwoju”. 
(Celestyn   Freinet) 

 
Zgodnie uważamy, że EDUKACJA TO RELACJA. Szkoła powinna być przede wszystkim miejscem dobrych relacji, opartych  
na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptacji. Absolwent naszej szkoły posiada umiejętność współdziałania we współczesnym świecie, 
przestrzegania zasad tolerancji, zachowując godne postawy społeczne. Potrafi poprawnie się  komunikować z otoczeniem i dążyć do dalszego 
swojego rozwoju, odpowiedzialnie wykorzystując zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Posiada umiejętność postrzegania świata z różnych 
perspektyw, rozumiejąc tym samym ludzi mających odmienny punkt widzenia. Racjonalnie broni własnego stanowiska, nie naruszając godności 
adwersarza. Charakteryzuje się kulturą osobistą i okazuje szacunek każdemu człowiekowi. Umie pracować w zespole, nie zatracając poczucia 
własnej indywidualności. Szanuje swój kraj, symbole narodowe i wykazuje się właściwą postawą  jako młody polski obywatel. Język obcy oraz 
kultura i tradycje innego państwa stanowią motywację do dalszego zgłębiania wiedzy z zakresu jednego lub wielu języków obcych.  
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KSZTAŁCENIE 
„Nie ma wolności 

bez odpowiedzialności” 
(Jan Paweł II) 

 

Szkoła Podstawowa w Napachaniu  wykształca u uczniów potrzebę i postawę stałego uczenia się i doskonalenia umiejętności, czyli uczy 
młodego człowieka, jak się uczyć. Dostrzega każde zwycięstwo, każdy mały sukces i uczy właściwych reakcji i postaw na porażkę. Jedna z 
naszych zasad brzmi: DOCENIAĆ- NIE OCENIAĆ. 
 
Tak więc jesteśmy placówką, w której proces dydaktyczny wspierany jest poprzez: 
 

 pracę dydaktyczną na wysokim poziomie wspartą zajęciami pozalekcyjnymi; 

 spełnianie przez WSO roli motywacyjnej, umożliwiającej pełną prezentację możliwości każdemu uczniowi- stosowanie oceniania 

kształtującego i planu daltońskiego; 

 szeroki udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych; 

 system badania osiągnięć ucznia, systematycznie udoskonalany, podlegający ocenie i ewaluacji; 

 nadzór pedagogiczny, analizujący efektywność stosowanych przez nauczycieli form i metod pracy; 

 auto-ewaluację;  

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce- edukacja włączająca; 

 podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej; 

 wprowadzenie do procesu dydaktycznego zajęć z szachów oraz arytmetyki mentalnej; 
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KADRA PEDAGOGICZNA 
 
 

Kadrę Szkoły Podstawowej w Napachaniu tworzy zespół nauczycieli nastawionych kreatywnie do swojej pracy, twórczych, innowacyjnych, 
którzy chętnie się dokształcają i doskonalą. Cechuje ich samodzielność, samodyscyplina, empatia, rzetelność, sprawiedliwość i twórczy 
krytycyzm. 
 
Szkoła Podstawowa w Napachaniu to szkoła, w której nauczyciele:  

 podnoszą poziom kompetencji specjalistycznych, przedmiotowych; 

  doskonalą umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne; 

  doskonalą umiejętności pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

  nabywają umiejętności rozwiązywania problemów, oceniania kształtującego, planowania własnej pracy; 

  utrzymują dobre relacje interpersonalne, wpływające  na właściwy klimat szkoły;  

  chętnie pracują w zespole; 

  znają przepisy prawa;  
 

 

WYCHOWANIE 
 

Do najważniejszych zadań wychowawczych naszej szkoły należy nabywanie przydatnych umiejętności przez uczniów oraz kształtowanie 
odpowiedniej postawy społecznej. Zadania te opierają się przede wszystkim na: 

 diagnozowaniu oczekiwań rodziców uczniów wobec szkoły; 

 adaptacji dzieci siedmioletnich do edukacji szkolnej; 

 adaptacji uczniów klas IV do systemu klasowo-lekcyjnego; 

 realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego, opracowanego na podstawie ewaluacji działań w porozumieniu  
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z rodzicami i samorządem uczniowskim; 

 funkcjonowaniu świetlicy szkolnej i organizacji zajęć pozalekcyjnych;  

 racjonalnym wykorzystaniu czasu wolnego;  

 odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznych (w tym społecznościowych); 

 ścisłej współpracy z rodzicami.  
Naszej pracy wychowawczej przyświeca  zasada: Trzeba tak żyć i pracować, żeby można było mieć szacunek dla samego siebie.  

 

 
OPIEKA 

 
Szkoła Podstawowa w Napachaniu ukierunkowana jest na wypełnienie wielu zadań opiekuńczych w celu zapewnienia uczniom jak 
najlepszego rozwoju. 
Należą do nich : 

 wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; 

 utrwalenie u uczniów skłonności do rzetelnej pracy, spełniania obowiązków  oraz  umacnianie pozytywnego nastawienia; 

 diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje 
w miarę potrzeb; 

 organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin dotkniętych wypadkami losowymi, bezrobociem, zubożeniem oraz dzieciom   
z rodzin dysfunkcyjnych; 

 podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych; 

 wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych w różnych dziedzinach; 

 pomoc lekarzy specjalistów w ochronie zdrowia dzieci; 

 zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi oraz rozwijanie ich zainteresowań; 

 działania na rzecz integracji; 

 aktualizowanie bazy danych uczniów potrzebujących opieki; 

 wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci, niwelowanie ryzyka występowania zagrożeń. 
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ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ 
 

Dobrze funkcjonująca szkoła to przede wszystkim ludzie, ale nie da się realizować zadań bez odpowiednich sprzętów, pomocy 
dydaktycznych i odpowiednio przygotowanych pomieszczeń. W czasie kilku ostatnich lat baza szkoły w Napachaniu bardzo się poprawiła. 
Obecnie są to:  

 dobrze przygotowane sale lekcyjne, wyposażone w tablice/monitory interaktywne i pomoce dydaktyczne,  

 nowa sala gimnastyczna, kompleks boisk Orlik, nowy plac zabaw; 

 pracownia komputerowa; 

 nowoczesna biblioteka;  

 dobrze wyposażone gabinety specjalistów; 

 świetlica i jadalnia; 

 zmodernizowana sieć internetowa; 

 radiowęzeł; 
 

Nasza szkoła jest ukierunkowana na budowanie systemu jakości pracy szkoły na coraz wyższym poziomie. Kadra realizuje powierzone  
zadania w oparciu o: 

 wykorzystywanie komputerów nie tylko w pracy administracyjnej, ale także w procesie dydaktycznym przez wszystkich nauczycieli:  
e-dziennik, e-podręczniki, e-ćwiczenia, e- sekretariat, e- biblioteka, nauka zdalna; 

 zajęcia dodatkowe z robotyki; 

 edukację szachową; 

 stosowanie przez wszystkich nauczycieli technologii informacyjno- komunikacyjnych (szkoła w chmurze, wspólna domena  
i bezpieczne konta mailowe);  

 przygotowanie solidnych podstaw do kontynuacji nauki języków obcych na wyższych poziomach edukacyjnych; 

 język hiszpański jako drugi język nowożytny wprowadzony od pierwszej klasy szkoły podstawowej; 

 wykorzystanie różnych możliwości wsparcia finansowego z Unii Europejskiej; 

 pozyskiwanie funduszy z różnych programów gminnych, wojewódzkich i rządowych; 
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INFORMACJA I PROMOCJA SZKOŁY 
 

W obecnych czasach szkoła odbierana jest przez pryzmat gospodarki rynkowej, jako miejsce świadczenia usług. Dlatego tak ważne  
jest: 

 kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku; 

 wykorzystanie siły Internetu i mediów; 

 organizowanie planowych, tematycznych zebrań i warsztatów z rodzicami (tzw. Akademia Rodzica); 

 uściślenie kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje i imprezy integracyjne; 

 włączenie się w ważne i wartościowe wydarzenia lokalne (m.in. Rumpuć, Integracje Rokietnickie); 

 promocja szkoły w lokalnych przedszkolach i szkołach podstawowych oraz cykliczne organizowanie Drzwi Otwartych, zwłaszcza  
w kontekście małej liczebności dzieci z obwodu; 

 organizowanie wycieczek i imprez szkolnych, wspólna zabawa przy różnych okazjach, zawody i imprezy sportowe; 

 
 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 
 

Szkoła Podstawowa w Napachaniu to szkoła, która współpracuje ze środowiskiem poprzez: 

 
 organizację  edukacyjnych spotkań i lekcji otwartych dla rodziców; 

 różnorodne formy kontaktów z rodzicami (e – dziennik, zebrania, konsultacje, warsztaty, pogadanki);  

 aktywny udział rodziców w tworzeniu prawa szkolnego, ważnych dokumentów i procedur regulujących życie szkoły; 

 wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych; 

 ścisłą współpracę z instytucjami i organizacjami  na terenie gminy i poza nią; 



 

9 
 

 organizację twórczych przedsięwzięć dla lokalnej społeczności oraz udział w imprezach kulturalnych i sportowych, akcjach 
charytatywnych i wolontariacie. 

 
 
 
Szkoła Podstawowa w Napchaniu jest częścią Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Znamy jej mocne strony, które staramy się rozwijać, a słabe 
punkty eliminować. Jesteśmy wrażliwi  na problemy uczniów, nauczycieli i innych pracowników placówki. Stworzyliśmy dobry klimat w szkole. 
Gabinet Dyrektora jest otwarty dla uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. W umiejętny sposób wykorzystujemy swoje indywidualne 
predyspozycje i umiejętności, skupiamy wszystkich wokół realizacji wspólnie przyjętych zadań. Jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje – 
korzystamy z pomysłów przedstawianych przez nauczycieli i wdrażamy je do realizacji. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
są przede wszystkim wynikiem zaangażowania wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej 
misji 
i otwartej na potrzeby ucznia.  
Każdy członek rady pedagogicznej ma świadomość istoty „bycia graczem zespołowym” w szkole i swojej w niej roli. Nasze działania zmierzać 
będą do dalszego wcielania w życie przesłania: „Każdy człowiek zobowiązany jest przyczyniać się, ile w jego mocy, dla dobra innych”. Na 
pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro dziecka. 
 
 

„Dziecko chce być dobre 

Jeśli nie umie – naucz 

Jeśli nie wie – wytłumacz 

Jeśli nie może – pomóż”
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