
Misja Szkoły Podstawowej w Dukli 

Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym wychować i 

edukować człowieka XXI wieku, dobrego patriotę i Europejczyka; człowieka 

aktywnego; kreatywnego i sprawnego psychicznie; potrafiącego odnaleźć się w 

otaczającym go świecie. Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, 

wychowania i opieki, klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia 

wspierające ucznia. 

Działamy po to, aby:  

NASI UCZNIOWIE: 

 Byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym;  

 Byli przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, 

ojczyźnie, w zjednoczonej Europie;  

 Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, a zwłaszcza, by posługiwać się 

technologią informacyjną;  

 Byli przygotowani do samodzielnego myślenia i podejmowania działań poprzez 

pracę w różnych organizacjach młodzieżowych i strukturach samorządowych.  

ICH RODZICE:  

 Darzyli nas zaufaniem;  

 Byli partnerami w podejmowaniu działań wychowawczych;  

 Aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci;  

 Brali czynny udział w życiu szkoły;  

 Otrzymali pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci;  

 Otrzymali fachową pomoc psychologiczno - pedagogiczną. 

PRACOWNICY SZKOŁY:  

 Mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;  

 Byli zadowoleni i usatysfakcjonowani efektami własnej pracy;  

 Mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego. 

SZKOŁA:  

 Cieszyła się zaufaniem w środowisku;  

 Była nowocześnie administrowana;  

 Była miejscem, w którym pomaga się odnieść sukces każdemu człowiekowi 

MY NAUCZYCIELE:  

 Zapewniamy naszym uczniom wysoką, jakość nauczania, wychowania i opieki, 

klimat życzliwości, profesjonalizmu, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia 

wspierające ucznia;  



 Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez 

środowisko szkoły oraz promocji zdrowego stylu życia;  

 Troszczymy się o każdego ucznia i wspieramy go w rozwoju intelektualnym i 

fizycznym;  

 Wartości, które preferujemy: mądrość, uczciwość, odpowiedzialność, honor, 

prawda, wytrwałość, szacunek, przyjaźń, sprawiedliwość, pokój, miłość, 

porządek, bezpieczeństwo, partnerstwo, sukces;  

 Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia, budujemy w naszych 

wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej 

szkoły;  

 Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy dla nich 

przykładem postępowania opartego na preferowanych wartościach;  

 Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról 

społecznych i zawodowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wizja szkoły 

"Kształcimy i wychowujemy dla przyszłości" 

Chcemy, aby nasza szkoła w XXI wieku była:  

 Doskonale wyposażoną placówką oświatową.  
 Liderem w dziedzinie innowacyjnych programów nauczania i nowoczesnej 

dydaktyki.  

 Wspólnotą - pedagogów i rodziców - uczących i wychowujących, dbających o 

bezpieczeństwo.  

 Szkołą, która wychowa młodych ludzi przygotowanych do dalszego kształcenia i 

życia, uczciwych, prawdomównych, rzetelnych i odpowiedzialnych.  

 Szkołą krzewiącą kulturę europejską, zasady etyki i tolerancji.  

 

W NASZEJ SZKOLE UCZNIOWIE:  

1. Zdobędą wiedzę niezbędną do kontynuacji nauki w;  

2. Wykształcą umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i posługiwania 

się językiem obcym; 

3. Będą prezentować postawy proekologiczne, zadbają o zdrowie i bezpieczeństwo 

własne i innych;  

4. Staną się młodymi ludźmi kulturalnymi, pracowitymi, tolerancyjnymi, 

samodzielnymi, odpowiedzialnymi za siebie i innych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZKOŁA DĄŻYĆ BĘDZIE DO OSIĄGNIĘCIA 
MODELOWYCH CECH ABSOLWENTA: 

Absolwent naszej szkoły  

 

JEST:  

pracowity, rzetelny, systematyczny, samodzielny, koleżeński, wrażliwy na potrzeby innych 

ludzi;  

 

UMIE: 

poprawnie wyrażać swoje emocje, uczyć się postrzegać otaczający świat, komunikować się z 

innymi, nawiązywać kontakty;  

 

MA ŚWIADOMOŚĆ:  

odpowiedzialności za siebie i za innych, poszanowania wspólnego dobra, tolerancji, bycia 

częścią większej grupy i społeczności;  

 

POTRAFI  

współtworzyć życie społeczne grupy, do której należy, rozpoznać wartości;  

 

DOSTRZEGA  

niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów.  

 

Jest przygotowany do odpowiedniego kształtowania własnego życia i prawidłowych 

wyborów życiowych.  

ZNA I SZANUJE 

Histonie swojego Kraju, regionu oraz miasta Dukli lub swojej miejscowości.  


