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Wszyscy chcemy aby nasza szkoła – Szkoła 
Podstawowa w Nojewie – była najwspanialszą 

placówką, w której:

1. Wszyscy osiągają sukcesy.

2. Każdy ma szansę rozwijać swoje 
zainteresowania i zdolności.

3. Każdy czuje się dobrze i może liczyć na 
pomoc innych.

4. Pracuje wysoko wykwalifikowana kadra.

5. Jest dobrze wyposażona pracownia 
komputerowa z biblioteką medialną.

6. W każdej klasie jest sprzęt komputerowy z 
projektorem i ekranem.

7. W klasach są tablice multimedialne.

8. Szkoła Ma ciekawą stronę internetową.

9. Mamy przyjazny i dobrze wyposażony oddział 
przedszkolny z własnym zapleczem sanitarnym.

10. Młodsze dzieci mają miejsce zabaw w 
każdej klasie.



11. Mamy wspaniały kompleks sportowo – 
rekreacyjny.

12. Każdy ma swoją szafkę i wygodne 
stanowisko pracy.

13. Jest jasno, przytulnie, ciepło i kolorowo.

14. Wszyscy – rodzice, uczniowie i goście lubią 
tu przebywać, bo panuje u nas niepowtarzalny 
klimat.



Misja Szkoły
Jesteśmy  szkołą,  w  której  dzięki  wspólnej  pracy  wszystkich 
nauczycieli,  absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i  umiejętności 
umożliwiające  mu  dalsze  kształcenie  i  prawidłowe  funkcjonowanie 
w gimnazjum.
Realizacja misji szkoły przebiega na kilku płaszczyznach:

• rodzina,

• środowisko lokalne,

• oświata i wychowanie,

• kultura i nauka,

• turystyka, rekreacja, wypoczynek,

• zdrowie, opieka, ekologia,

• kościół

Realizacja  misji  szkoły  wymaga  współpracy  różnych  instytucji 
i organizacji.



Rodzina

Udział  rodziców w życiu szkoły ma charakter instytucjonalny (Rada 
Rodziców)  oraz  indywidualny,  polegający  m.in.  na  spotkaniach 
z wychowawcami i nauczycielami w ramach wywiadówek i otwartych 
drzwi  szkoły  oraz  na  indywidualnych  rozmowach.  Rodzice  wspólnie 
z   Radą  Pedagogiczną  czynią  wysiłki  na  rzecz  dzieci,  wspomagają 
finansowo szkołę,  inicjują  przedsięwzięcia wychowawcze.  Pomocą  - 
zarówno dzieciom jak i rodzicom - służy psycholog szkolny.

Środowisko lokalne

Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym. Organizuje imprezy 
dla  społeczności  lokalnej  prezentując  swój  dorobek.  Udostępnia 
pomieszczenia  organizacjom  na  zebrania,  szkolenia,  rekreację 
i  wypoczynek,  zajęcia  sportowe.  Współpracuje  z  samorządem 
lokalnym poprzez: 

• spotkania  z  przedstawicielami  władz  samorządowych w szkole 
i w Urzędzie Gminy,

• zaproszenia do udziału w uroczystościach szkolnych,

• udział w imprezach organizowanych przez samorząd i 
organizacje,

• współdziała w organizacji imprez na rzecz mieszkańców.

Informacje z życia szkoły oraz osiągnięć prezentowane są na szkolnej 
stronie internetowej.

Oświata i wychowanie



Współpraca z instytucjami  prowadzącymi zorganizowaną działalność 
wychowawczą  gwarantuje  zapewnienie  uczniom  pomocy 
psychologicznej  i  pedagogicznej,  stawianie  czoła  zagrożeniom 
i patologii szczególnie teraz, w dobie różnicowania się warunków życia 
społeczeństwa. Do tych instytucji należą:

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

• Gminna  Komisja  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Uzależnień,

• Komisariat Policji,

• Ochotnicza  Straż  Pożarna  i  Powiatowa  Komenda  Straży 
Pożarnej,

• Sąd Rodzinny dla Nieletnich

Zapewniamy pomoc szkolnego psychologa, oraz logopedy.

Szkoła współpracuje z Gminnym Zespołem Bezpieczeństwa Szkolnego, 
którego zadaniem jest wczesne reagowanie na niepokojące sytuacje 
u dzieci oraz pomoc rodzinom w rozwiązywaniu tych sytuacji.

Kultura i nauka

O rozwój zainteresowań uczniów i poszerzanie wiedzy, a także rozwój 
kulturalny szkoła dba poprzez:

• udział  dzieci  przedszkolnych  w  koncertach  muzycznych 
w Przedszkolu „Miś” w Pniewach,

• współpracę z Centrum Kultury – Biblioteką Publiczną w Pniewach,



• udział w przedstawieniach teatralnych w teatrach poznańskich, 
a  także  organizowanych  w  szkole  lub  w  pobliskich 
miejscowościach,

• organizację zajęć pozalekcyjnych,

• udział  uczniów  w  konkursach  wiedzy  oraz  przeglądach 
artystycznych,

• udział  szkoły  w  projektach  unijnych  pozwalających  na 
organizację  dodatkowych  zajęć  wspomagających  uczniów  lub 
zwiększających ofertę zajęć dodatkowych,

Turystyka, rekreacja, wypoczynek

Dążenie  do wypoczynku na  łonie  natury,  docenianie  roli  aktywności 
ruchowej  dla  zdrowia  człowieka,  zapoznanie  z  dziedzictwem 
kulturowym  regionu  realizowane  jest  przede  wszystkim  poprzez 
Szkolne  Koło  Krajoznawczo  –  Turystyczne  współpracujące  z 
Szamotulskim Oddziałem PTTK.

Szkolny  plan  wycieczek krajoznawczo –  turystycznych  funkcjonuje 
oprócz działalności SKKT i realizują go całe klasy w ramach wycieczek 
wieloprzedmiotowych.

Uczniowie biorą udział w turystyce krajoznawczej podczas wycieczek 
kilkudniowych  oraz  jednodniowych,  a  także  podczas  rajdów 
turystycznych.

Zdrowie, opieka, ekologia

W  realizacji  celów  wychowawczych  szkoła  aktywnie  współpracuje 
z Rejonową Placówką PCK. Współpraca dotyczy:

• edukacji  ekologicznej  –  szkoła  jest  współorganizatorem 
Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej,



• realizacji zadań statutowych PCK

Współpracujemy  z  Powiatową  Stacją  Sanitarno  Epidemiologiczną 
wprowadzając  do  szkolnego  programu  wychowawczego  programy 
propagowane przez Stację np.:

• „Moje dziecko idzie do szkoły” dla  rodziców i  dzieci  oddziału 
przedszkolnego,

• programy antynikotynowe, dotyczące bezpiecznych zachowań, 

Edukacja  ekologiczna  realizowana  jest  także  we  współpracy 
z  Nadleśnictwem Pniewy,  a  w  szczególności  z  Ośrodkiem Edukacji 
Przyrodniczo – Leśnej w Dąbrowie koło Pniew.

Kościół katolicki

Środowisko  naszej  szkoły  jest  jednowyznaniowe.  Kościół  pełni 
niebagatelną rolę w kształtowaniu aspektów wychowawczych młodych 
ludzi.  Współpracujemy  w  tworzeniu  ciekawych  zajęć  w  ramach 
rekolekcji adwentowych lub wielkopostnych, a także w przygotowaniu 
dzieci  do  I  Komunii  świętej.   Stwarzamy  możliwości  do  działania 
Szkolnego Koła Caritas.

Wizja Szkoły

Obszar I – Kształcenie

1. Pracujemy w nowoczesnej szkole, w której:

• uczymy się metodami aktywizującymi,

• stosujemy integrację przedmiotową,



• wykorzystujemy techniki informacyjne w procesie kształcenia,

• stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi,

• stwarzamy możliwości rozwoju indywidualnych zdolności i 
zainteresowań,

• promujemy uczniów zdolnych i pracowitych,

• proponujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne,

• stosujemy motywacyjny system oceniania.

2. Mierzymy jakość pracy szkoły poprzez:

• zewnętrzne testy kompetencji po pierwszym etapie kształcenia,

• próbne testy w klasie VI,

• zewnętrzne testy kompetencji w klasie VI,

• wstępne badanie poziomu wiedzy w klasie IV z poszczególnych 
przedmiotów,

• badanie poziomu wiedzy z przedmiotów podstawowych na koniec 
każdego roku nauki.

3. Bierzemy udział w projektach unijnych przez co wzbogacamy 
ofertę zajęć oraz bazę szkoły.

4. Realizujemy własne projekty za wsparciem Rady Miejskiej 
w Pniewach, np. „Czterolatek w oddziale przedszkolnym”  w 
ramach wyrównywania szans edukacyjnych.

Obszar II – Opieka i wychowanie



1. Dbamy o to, aby szkoła była bezpieczna – realizujemy programy 
profilaktyczne i prozdrowotne.

2. Propagujemy zachowania proekologiczne.

3. Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania 
społeczności szkolnej.

4. Kształtujemy sprawnie działający Samorząd Szkolny i 
Samorządy Klasowe.

5. Prawa i obowiązki ucznia są jasno określone.

6. Szczególną opieką otaczamy dzieci potrzebujące wsparcia 
poprzez:

• nauczanie indywidualne,

• programy terapeutyczne,

• zajęcia indywidualne,

• doraźna pomoc,

• kontakt z psychologiem,

• zajęcia logopedyczne.

7. Współpracujemy z rodzicami wg wspólnie ustalonych zasad.

8. Współpracujemy z instytucjami opiekuńczymi i szkołami 
w gminie.

Obszar III – Organizacja i kierowanie szkołą

1. Troszczymy się o właściwą organizację pracy szkoły, co inspiruje 
nas do podejmowania twórczych działań.

2. Działania edukacyjne i wychowawcze są naszą wspólną decyzją.



3. Podnosimy kwalifikacje poprzez doskonalenie zewnętrzne i 
WDN.

4. Tworzymy motywacyjny i inspirujący system nadzoru.

5. Dbamy o właściwe stosunki w gronie.

6. Prowadzimy prawidłowo dokumentację szkoły.

7. Stwarzamy odpowiedni klimat do osiągania sukcesów 
zawodowych.

8. Dbamy o bazę, troszczymy się o jej ciągłe wzbogacanie.

9. Poszukujemy sponsorów.

Cele główne
1. Stale doskonalić efektywność kształcenia i wychowania. 

Usprawniać systemy motywacyjne.

2. Rozwijać samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie 
odpowiedzialności.

3. Wypracowywać i aktualizować własne narzędzia badania jakości 
pracy szkoły.

4. Kształtować system zapobiegania agresji w szkole jako mocny 
element programu profilaktyki.

5. Dbać o dobry system współpracy z rodzicami.

6. Stale udoskonalać edukację informacyjną w szkole.

7. Usprawniać system WDN.



8. Usprawniać system promowania szkoły – w tym kontakt 
z mediami.


