KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W STANIĄTKACH

Wizja Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Staniątkach
Chcemy tworzyć szkołę nowoczesną,
na miarę wyzwań nowego tysiąclecia,
przygotowującą Uczniów do funkcjonowania
w otaczającej ich rzeczywistości,
starających się ją zrozumieć,
pragnących doskonalić siebie
i zmieniać otaczające ich środowisko,
w imię takich wartości jak:
sprawiedliwość, prawda, wolność,
dobro i piękno.

Misja Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Staniątkach
Wychowanie dziecka
radosnego i szczęśliwego,
twórczego i odpowiedzialnego,
umiejącego dokonywać samodzielnych
wyborów i podejmować właściwe decyzje,
gotowego korzystać ze wszystkich
możliwych źródeł w osiąganiu sukcesów na
miarę własnych możliwości.
Jesteśmy szkołą:
- wspomagającą wszechstronny rozwój, zainteresowania
i zdolności powierzonych nam Uczniów, w przyjaznej
atmosferze, dającej poczucie bezpieczeństwa;
- wychowującą
w
duchu
prawdy,
wolności,
dobra
i poszanowania godności każdego człowieka;
- promującą idee naszego Patrona, takie jak: prawda,
wolność, piękno, dobro;
- osadzoną w bogatej historii Staniątek – kultywującą pamięć
o przeszłości, gotową do odpowiedzialnego podejmowania
wyzwań teraźniejszości, przygotowującą do przyszłości.

Pragniemy, aby :
nasi Uczniowie i Absolwenci
czuli się w szkole bezpiecznie, uczyli się w dobrych warunkach, byli dobrze przygotowani do
ustawicznej nauki i do życia w zmieniającym się świecie, umieli korzystać ze zdobytej wiedzy,
rozumieli otaczający ich świat, dobrze funkcjonowali w społeczności lokalnej, mieli wpływ na przebieg
procesu uczenia się, chcieli się uczyć od siebie nawzajem, czuli się odpowiedzialni za własny rozwój,
inicjowali i realizowali różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, na rzecz swojej szkoły
i lokalnej społeczności, odnosili sukcesy edukacyjne, promowali szkołę;

Rodzice naszych Uczniów
byli partnerami szkoły, otrzymywali pomoc na drodze wychowania i kształcenia swoich dzieci, darzyli
szkołę zaufaniem, współpracowali z nią, inicjowali działania na rzecz rozwoju Uczniów i szkoły,
uczestniczyli w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły;

nasi Nauczyciele i Pracownicy
podejmowali działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych
zachowań, wyzwalali aktywność Uczniów, dostrzegali potrzeby i możliwości każdego Ucznia,
indywidualizując pracę z nim; wspólnie rozwiązywali problemy, wspierali się wzajemnie w organizacji
|i realizacji procesów edukacyjnych, doskonalili metody i formy pracy, podejmowali nowatorskie
działania; uczestniczyli w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły, dobrze wykonywali swój
zawód i mieli satysfakcję z wykonanej pracy;

Szkoła
trafnie rozpoznawała potrzeby Uczniów, ich Rodziców i środowiska, była miejscem przyjemnym
i bezpiecznym, cieszyła się uznaniem w środowisku, współpracując z nim na rzecz wspólnego,
wzajemnego rozwoju.

