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„Uczymy się w przyjaznej szkole by wiedzieć, działać, być  

i wspólnie żyć.” 

 

 

Jesteśmy szkołą: 

 zapewniającą indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia, 

 gwarantującą rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne, 

 promującą uniwersalne wartości, szczególnie: miłość, mądrość  

i bezpieczeństwo, 

 reagującą na zmiany i otwartą na nowości, 

 gwarantującą nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, 

 opierającą współpracę z rodzicami na zasadzie partnerstwa, wychodzącą 

naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej 

 propagującą zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień, 

 dbającą o kultywowanie i tworzenie tradycji, 

 kształtującą postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troskę       

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców,  

 

Sylwetka absolwenta 

Dążeniem Szkoły Podstawowej w Klewie jest przygotowanie uczniów do 

efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania 

samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. 

Uczeń kończący szkołę: 

 posiada rzetelną wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu z sukcesem 

zdać egzamin po klasie VIII, 

 definiuje własne potrzeby i planuje sposób ich realizacji, 

 umie wykorzystać wiadomości z różnych przedmiotów, 

 potrafi współpracować w grupie i rozwiązywać konflikty, 

 umie komunikować się z innymi, jasno, swobodnie formułować i 

uzasadniać swoje myśli, 



 rozwija własne zainteresowania, 

 jest twórczy, kreatywny, posiada dociekliwość poznawczą, 

 rozwiązuje własne problemy, 

 potrafi samodzielnie oceniać zachowanie swoje i innych, a także 

przewidzieć ich konsekwencje, 

 potrafi bronić swoich poglądów będąc tolerancyjnym wobec innych, 

 odróżnia dobro od zła, 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje 

narzędzia i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, 

 jest odważny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych                           

i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce                         

o bezpieczeństwo własne i innych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów 

wychowawczych i profilaktycznych szkoły) 

 wzmacnia poczucie własnej wartości, akceptuje siebie, jest asertywny, 

 szanuje dobra wspólne i dziedzictwo kulturowe narodu, 

 działa na rzecz innych osób i instytucji (wolontariat), 

 

 

Wizja szkoły 

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości szkoły stworzonym na 

podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele           

i szczegółowe plany ich realizacji. Dzięki wizji możemy wywoływać napięcie 

twórcze, silnie motywować do działania, nastawiać pozytywnie. 

 Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 Nasza szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, kształci potrzebę 

aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, 

bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne. 



 W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze 

osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, 

akceptacji, pomocy i współdziałaniu. 

 Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec 

przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

 Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne 

na wysokim poziomie jakości. 

 Aktywnie włączamy się do działań na rzecz społeczności lokalnej. 

 Są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę. 

 

 

 

  

 


