
KONCEPCJA PRACY  

GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W BAĆKOWICACH   
 

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 

 
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr  256, poz. 2572 z późn. zm. ) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 

17 ) 

3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) 

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.  

5. Statut Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 

 

 

„ Miej odwagę być mądrym” 
          Horacy 

 

 

MISJA GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W BAĆKOWICACH 
 

Nadrzędnym celem naszego Gimnazjum jest systematyczne podnoszenie jakości pracy 

szkoły a tym samym zapewnienie wysokiego standardu usług edukacyjnych. 

Staramy się wychowywać uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych  

tolerancji, patriotyzmu, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. 

Stwarzamy uczniom warunki umożliwiające rozwijanie osobistych zainteresowań  

oraz poszerzenie wiedzy. 

Współpracujemy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły 

 

WIZJA GIMNAZJUM 
 

Dążymy do wychowania ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego 

wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym 

świecie. Sprawiamy iż nasza szkoła jest miejscem wywołującym u ucznia chęć działania, 

optymizm i pozytywne nastawienie do życia. 

Uczeń rozwija swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym 

emocjonalnym, społecznym i fizycznym. 

Działamy na rzecz integracji społeczności gminy Baćkowice, regionu i kraju. 

Naszą szkołę opuszczają absolwenci, którzy: 

 znają historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, 

 są świadomi zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 

 znają prawa i obowiązki funkcjonujące w demokratycznym społeczeństwie, 

 mają poczucie własnej wartości, 

 są otwarci na europejskie i światowe wartości kultury, 

 posługuje się dwoma językami obcymi, 

 wykorzystują w praktyce najnowsze techniki informacyjne, 

 potrafią dokonywać właściwych wyborów dotyczących dalszej drogi kształcenia 

oraz wyboru zawodu, 

 są tolerancyjni, dbają o bezpieczeństwo własne i innych, 

 podejmują różnorodne inicjatywy – są aktywni i ciekawi świata. 


