
KONCEPCJA  PRACY 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

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 poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz.17 ). 

3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. 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 

6. Program profilaktyki. 

 

 

 

 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

    Publiczna Szkoła Podstawowa  w Baćkowicach jest placówką, w której : 

„ Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku 

człowieka do człowieka” – (Jan Paweł II) 

W pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracujemy zespołowo. Celem naszych 

działań jest służenie uczniom, rodzicom i nauczycielom, a wskaźnikiem sukcesu -  ich satysfakcja 

i prestiż w środowisku. Pragniemy , aby nasza szkoła była postrzegana jako instytucja stwarzająca 

każdemu uczniowi optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego 

poprzez wysoką jakość nauczania, wychowania, klimat życzliwości. 

Działamy po to , aby: 

1) Nasi uczniowie wchodząc w świat wiedzy rozwinęli sferę: intelektualną, etyczną, 

emocjonalną, społeczną i fizyczną na miarę swoich możliwości oraz byli solidnie 

przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. 

2) Rodzice naszych uczniów darzyli nas zaufaniem. 

3) Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy. 

4) Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku lokalnym. 

 

 



 

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

        "W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa powinna kształtować u uczniów postawy sprzyjające 

ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:  uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do 

pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji."  

Podstawa programowa kształcenia ogólnego 

Szkoła Podstawowa w Baćkowicach jest miejscem , w którym proces nauczania i uczenia się 

stanowi radosne przeżycie dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Osiągamy to stosując metody, 

dzięki którym pomagamy każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim „skarb” i rozwinąć go na miarę 

swoich możliwości. 

 

Naszą szkołę opuszczają absolwenci, którzy: 

1. Umieją się uczyć i czerpać z tego przyjemność; 

2. Są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia; 

3. Umieją korzystać z różnych źródeł informacji; 

4. Przyjmują odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki; 

5. Znają swoje słabe i mocne strony, mają poczucie własnej godności i wartości; 

6. Stosują otwartą komunikację, są asertywni i tolerancyjni; 

7. Umieją współpracować i nawiązywać pozytywne relacje z innymi; 

8. Umieją żyć w społeczeństwie, potrafią współdziałać i porozumiewać się z innymi 

ludźmi; 

9. Przestrzegają zasad dobrych obyczajów; 

10. Rozumieją rangę korzeni, tradycji i kultury małej i wielkiej ojczyzny- są patriotami; 

11. Znają podstawowe normy współżycia społecznego, respektują prawa innych 

12. Dbają o środowisko naturalne, zdrowie własne i innych; 

 


