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1)   Nasza szkoła jest kreatywna oraz wspomagająca 
  rozwój każdego ucznia na miarę jego potrzeb 

  i możliwości. Nad jego rozwojem czuwa 
  kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna 

  kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody 
  nauczania i wychowania. 

 

2)   Szkoła Podstawowa Nr 15 jest miejscem, w którym 
  uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, 

  wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia 
  ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska 

  lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności 
  niezbędne do dalszego etapu kształcenia.  

 

3)   Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki 
  zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu  

  dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych  
  i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego twórczą 

  postawę, zdolności komunikacyjne oraz 
  umiejętność współpracy w grupie. 

 

4)   Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą  
  i sztuką.  

 

5)   Nauczyciele wraz z rodzicami wspierają każde 
  dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. 

 

6)   Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,  

  są partnerami w podejmowaniu różnorodnych 
  działaniach. Współtworzą prawo szkolne  

  i  programy, wspomagają ich realizację. 
 

 

 

 



7)   Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki 
  odpowiedniej bazie materialnej. Wszystkie nasze 

  klasy mają dostęp do Internetu i są wyposażone  
  w najnowsze urządzenia techniczne oraz pomoce 

  dydaktyczne. 
  

8)   Szkoła rozwija u uczniów wiedzę, umiejętności                        

  i zdolności do podejmowania decyzji oraz  
  dokonywania właściwych wyborów w sprawach 

  zdrowia. Przekazuje wiedzę na temat zdrowego stylu 
  życia. Kształtuje umiejętności dbania o swoje 

  zdrowie oraz uczy promocji zdrowia w środowisku 
  rodzinnym.  

 

9)   Wykorzystanie usytuowania szkoły do realizacji 

  zadań dydaktycznych i wychowawczych, w tym 

  podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej 

  uczniów. 

   

10) Szkoła uświadamia uczniom korzyści wynikające 

    z uprawiania aktywności fizycznej. 
 

11)  W czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
    rozwijana jest umiejętność korzystania z różnych 

    źródeł informacji w ustawicznym samokształceniu. 
 

12)  Wszyscy nauczyciele angażują się  
     w kształtowanie wśród uczniów nawyku 

     czytania i korzystania  z biblioteki szkolnej. 
 

13) Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie 
    wszelkich zasad, które leżą u podstaw 

    kształtowania osobowości młodego człowieka  
    oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu  

    w nauce i w życiu na miarę jego możliwości. 


