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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach 

Wizja szkoły 
 

„Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne przeżycie 

dla uczniów i nauczycieli. Każdemu dziecku staramy się pomóc odnaleźć tkwiący w nim „skarb” 

i rozwinąć go na miarę swoich możliwości. 

 

To sprawia, że naszą szkołę opuszczają absolwenci, którzy: 

 umieją się uczyć i czerpać z tego przyjemność; 

 są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia; 

 umieją korzystać ze źródeł informacji; 

 przyjmują odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki; 

 znają swoje słabe i mocne strony; 

 umieją nawiązywać pozytywne relacje z innymi; 

 znają podstawowe normy współżycia społecznego; 

 umieją oceniać i wartościować zachowanie własne i innych; 

 umieją współpracować z innymi; 

 dbają o zdrowie własne; 

 dbają o środowisko naturalne; 

 są dumni ze swojego pochodzenia. 

 

Szkołę wiążą silne więzy współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania szkoły i domu są 

spójne. 

Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych 

do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie 

jakości. 

Szkoła aktywnie włącza się do działania na rzecz środowiska wspomagając je w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów. 

 

 

 

Misja szkoły 
 

Motto: 

„Być wykształconym to znaczy być lepiej przygotowanym do życia, posiadać większą zdolność 

oceniania jego wartości, tego, co ma ono do zaoferowania i co w zamian człowiek może 

ofiarować ludzkiej społeczności.” 

Jan Paweł II 

 

Misją naszej szkoły jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju oraz dawanie im 

szansy odnoszenia sukcesów na miarę indywidualnych możliwości w przyjaznej atmosferze 

i poczuciu bezpieczeństwa, we współpracy ze środowiskiem. 

W pracy dążymy do tego, aby uczeń naszej szkoły był wewnętrznie zintegrowany, 

wyznający wartość dobra, piękna, przyjaźni, i tolerancji, a więc otwarty wobec świata i ludzi, 

szukający celu i sensu własnego życia. 

 


