
5. Przedmiot działalności i kompetencje 

ZAKRES DZIAŁANIA 

 

Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia                

7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie,                 

w szczególności: 

 szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

 kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań 

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. 

 sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

szkoły. 

 

 

Koncepcja pracy szkoły 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWINACH 

 
Misja szkoły: 

 

 

Jesteśmy szkołą, która podejmuje swoje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom. Reagujemy na przejawy zła, patologii, agresji, przeciwdziałamy zagrożeniom. Naszym 

zadaniem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, wyrównywanie 
szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień na zajęciach lekcyjnych oraz 

pozalekcyjnych. Kultywujemy tradycje patriotyczne oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania 

kierujemy na dobro i szczęście ucznia. Z misją szkoły związane są także oczekiwania  rodziców, którzy 
współpracując z nami podzielają przekonanie, że konieczne jest zaszczepienie w dzieciach wiary w 

siebie, chęci doskonalenia się, otwartości i odwagi w podejmowaniu wyzwań. Uczeń tej szkoły będzie 
przygotowany do osiągania zamierzonego celu i ma być „dobrym” dla innych. Jest przygotowany do 

kontynuowania nauki na następnym etapie edukacyjnym.  
 

 
 

Wizja szkoły: 
 
 

 
Szkoła naszych marzeń to taka, w której: 

 

UCZNIOWIE: 
- czują się bezpiecznie, są otoczeni serdeczną opieką i życzliwością, 

- wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia podczas zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych poprzez naukę i zabawę 

- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wpływają na decyzje dotyczące jej działalności, 

- posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie, 
- znają i kultywują tradycje patriotyczne, 

- nabywają wiedzę i umiejętności istotne dla dalszego etapu kształcenia, 
 

NAUCZYCIELE: 

- cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i rodziców, 
- mają możliwość i korzystają z podnoszenia swoich kwalifikacji, 

- potrafią dostrzec i wspierać ucznia w rozwijaniu jego uzdolnień i zainteresowań, przekazują wartości 



patriotyczne, ekologiczne i prospołeczne, służą pomocą uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu 

problemów. 

 
RODZICE: 

- współuczestniczą w procesie wychowania i kształcenia dzieci,   
- wielopłaszczyznowo współpracują z nauczycielami, 

- wzmacniają wartości patriotyczne, 

- mają wpływ na decyzje i są obecni przy rozwiązywaniu problemów szkoły, 
- wspierają działania szkoły, współdziałają z nauczycielami i dyrektorem. 

 
 

 

Dekalog 

Dekalog ucznia Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach 
 

 
 

1. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem; szanuję flagę, godło, hymn i język 

ojczysty. 

2. Pamiętam o odwadze i poświęceniu dla Ojczyzny Orląt Lwowskich, których 

imię nosi moja szkoła. 

3. Jestem wytrwały i pracowity, bo mam talenty, które trzeba odkryć i rozwinąć. 

4. Jestem twórczy i aktywnie uczestniczę w życiu mojej szkoły, aby świat wokół 

mnie zmieniał się na lepsze. 

5. Pomagam innym, bo dobro zawsze powraca. 

6. Uśmiecham się do ludzi, bo to najlepszy sposób na zdobywanie kolegów                         

i przyjaciół. 

7. Jasno i szczerze wyrażam swoje zdanie, nie raniąc przy tym uczuć innych. 

8. Używam trzech magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam, które 

świadczą o tym, że jestem kulturalny. 

9. Jestem ostrożny, uważam na siebie i innych w czasie pobytu w szkole, bo 

wszyscy chcą się tutaj czuć bezpiecznie. 

10.  Dbam o wyposażenie każdego szkolnego pomieszczenia, aby jak najdłużej 

służyło mnie i innym. 
 

 


