
 
PROGRAM ROZWOJU Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki  w 

Lędzinach w roku szkolnym: 2003-2004 
 

Szkoła posiada 5 –letni Program Rozwoju Szkoły. W programie określono następującą MISJĘ  
 
Nadrzędnym celem wychowawczym naszej szkoły jest ukształtowanie wychowanka przygotowanego do Ŝycia 

w warunkach współczesnego świata. Cel ten będzie realizowany poprzez wszechstronny rozwój jego 
osobowości, wyzwalanie motywacji działania, kształtowanie wartości moralnych i estetycznych, 

przygotowanie do pełnienia ról społecznych, uświadomienie wpływu środowiska na Ŝycie człowieka. 
 
Oraz WIZJĘ szkoły 

Nasza szkoła przewodnikiem dziecka w jego wędrówce 
po świecie wartości, wiedzy i umiejętności. 

 
Na najbliŜsze lata pracy szkoły wyznaczono następujące priorytety 

Efekty kształcenia.  
Demokracja, prawa i obowiązki ucznia.  
Współpraca ze środowiskiem i promocja szkoły.  
Zdrowa i bezpieczna szkoła.  
 

Do pięcioletniego Programu Rozwoju Szkoły dołączone są roczne Programy Rozwoju Szkoły. Na rok 
szkolny 2004/2005 wyznaczono następujące zadania w określonych priorytetach:  
 
Efekty kształcenia.  
MOTTO: ,,CHOĆ KAśDY KWIAT JEST INNY, TO JEDNAK PIĘKNY NA SWÓJ SPOSÓB, A 
WSZYSTKIE TWORZĄ WSPANIAŁY BUKIET”. 
1. Pomoc uczniom z deficytami oraz o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 
2. Wzbogacanie wiedzy nauczycieli dotyczącej pracy z uczniem, wytyczenie ścieŜek doskonalenia 

zawodowego kadry pedagogicznej 
3. Praca z uczniem zdolnym 

 
Demokracja, prawa i obowiązki ucznia.  
MOTTO: „NICZEGO, CO MOśNA ZROBIĆ PRZY UDZIALE WYCHOWANKÓW, NIE POWINNO 
SIĘ ROBIĆ BEZ NICH.” 

1. Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy koleŜeńskiej lub działalności społecznej w gronie nauczycielskim 
i przeniesienie wypracowanych form na kolejne lata realizacji planu 

2. Poszerzanie zakresu zadań samorządu uczniowskiego. 
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3. Zapoznawanie uczniów w przystępnej  dla nich formie z zasadami Konwencji  Praw Dziecka 
4. Zapoznawanie rodziców z załoŜeniami Konwencji Praw Dziecka 

 
Współpraca ze środowiskiem i promocja szkoły.  
MOTTO: „CZŁOWIEK POZNAJE ŚWIAT NIE PRZEZ TO, ZE OD NIEGO BIERZE, LECZ PRZEZ TO, 
śE MU COŚ OD SIEBIE DAJE”. P. Claudel 
1. Prowadzanie wywiadówek, konsultacji dla rodziców w atrakcyjnej formie.  
2. Organizowanie dni otwartych dla rodziców.  
3. Przekazywanie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania i działalności szkoły.  
2. AngaŜowanie rodziców do działania na rzecz szkoły.  
3. Poszerzenie współpracy z rodzicami 
4. Rozszerzenie integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez imprezy kulturalne i rekreacyjno- sportowe  
5. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami Unii Europejskiej w oparciu o program edukacyjny 

„Sokrates-Comenius” 
6. Aktywna i systematyczna współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na 

rzecz  Edukacji, pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych. 
 
Zdrowa i bezpieczna szkoła.  
MOTTO: „W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH” Decimus Junius Juvenalis 

1. Zapewnienie właściwej opieki uwzględniającej zasady bezpieczeństwa. 
2. Kształtowanie zdrowego stylu Ŝycia oraz uświadomienie odpowiedzialności za ochronę swojego 

zdrowia. 


