Koncepcja pracy szkoły

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.
Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz
talentów.

Wizja szkoły

- organizujemy przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia:
+ "Jesienny Tydzień Sportu",
+ "Wiosenny Tydzień Zdrowia i Bezpieczeństwa",
+ „Bieg po zdrowie”
+ „Śniadanie daje moc”
+ „Między nami kobietkami”
+ "Szkolny Dzień Profilaktyki",
+ "Trzymaj Formę",
+ "Stres pod kontrolą",
+ "Uczymy się życia bez ryzyka AIDS",
+ "Szkoła Dorego wyboru",
+ „Śnieżnobiały uśmiech”
+ „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
+ „Znajdź właściwe rozwiązanie”
+ „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”

Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Pragniemy,
żeby
w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej
akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i
bezpiecznie.

-

Misja szkoły

-

Misją naszej szkoły jest:
kształtowanie pozytywnego systemu wartości, dobre wychowanie,
rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

-

Bezpieczeństwo

-

- corocznie przeprowadzamy diagnozę sytuacji wychowawczej,
poczucia bezpieczeństwa, stanu opieki w
szkole, zachowań
ryzykownych;
- zapewniamy uczniom opiekę świetlicową, możliwość korzystania z
obiadów w stołówce szkolnej;
- proponujemy: programy profilaktyczno - terapeutyczne, program
wychowawczy – dostosowane do bieżących potrzeb uczniów na
wszystkich poziomach edukacyjnych;
- nasza szkoła objęta jest monitoringiem;
- uzyskaliśmy Certyfikaty „Szkoła z Klasą", „Szkoła Promująca
Zdrowie”;
- otrzymaliśmy Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa "Szkoła Bezpieczna
i Przyjazna Uczniom" za szczególną dbałość o dobro i bezpieczeństwo
uczniów;

-

-

-

w sklepiku szkolnym produkty są zgodne z wymogami zdrowego
żywienia;
kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe u najmłodszych
uczniów dbając o codzienne spożywanie w szkole II śniadania oraz
uczestnicząc w akcjach „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”;
uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj
Trzeźwy Umysł";
realizujemy ogólnopolski program "Mam haka na raka"; „WF z klasą”
uczestniczymy w Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Dramat
i tragedię pozostaw teatrowi" w ramach których wystawiamy sztukę
ukazującą zagrożenia występujące w środowisku lokalnym oraz
propozycje skutecznych form ich zapobiegania;
uczestniczyliśmy w spotkaniu profilaktycznym „Ku wolności”
uczestniczyliśmy w pilotażowym programie profilaktycznym "Grać
czy być", „Stop cyberprzemocy”
organizujemy warsztaty i spotkania ze specjalistami (policjantami,
psychologiem, pielęgniarką i innymi) dla nauczycieli, uczniów
i rodziców;
kształtujemy u uczniów umiejętność udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej; włączamy rodziców do ww. zajęć.

