
MISJA SZKOŁY 

Przyświeca nam motto: 

„ Szkoła bezpiecznym miejscem, w którym dziecko czerpie  radość 

       z wszechstronnego  rozwoju i czuje się cennym elementem społeczności 
szkolnej ”      

Edukacja  dla każdego człowieka „dużego „ i  „ małego” to otwarcie bram do wielkiego 

świata,  z którego czerpać można  niezgłębione pokłady wiedzy. Osoby pomagające  te 

bramy otwierać mają przed sobą spotkanie z drugim człowiekiem, którego czasem 

trzeba zachęcić, czasem pomóc, a innym razem wysłuchać    i wskazać drogę. Jednak by 

nawiązać  z innym  kontakt, należy poświęcić mu czas , dać poczucie bezpieczeństwa, 

zrozumienia.    W szkole naszych marzeń relacje między uczniem, nauczycielem i 

rodzicem mają być oparte na wzajemnym zrozumieniu i chęci współpracy, poczuciu 

bezpieczeństwa. Relacja ta, jeśli ma spełnić swoje  zadanie, musi opierać się na  

rzeczywistym kontakcie, więzi i spotkaniu, tak by odczuwano tu swoistą  więź i 

solidarność szkolną. Tu każdy członek społeczności szkolnej powinien umieć czerpać z  

najlepszych wartości  polskiej kultury i tradycji, a także chrześcijaństwa, uczyć się 

szacunku dla odmienności i tolerancji.  

Celem naszej szkoły jest to, aby  absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Nowym Targu był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelna wiedzę. 

Przygotowanym do  dalszej nauki, otwartym na świat i ufnym w to, że jeśli tylko będzie 

nad sobą pracował potrafi osiągać zamierzone cele.  

Zadaniem każdego nauczyciela szkoły jest pomoc każdemu dziecku    w jego rozwoju 

intelektualnym, moralnym i fizycznym, nauczyciel ma być wzorem do naśladowania. 

Zadaniem każdego ucznia jest praca  nad zdobywaniem wiedzy                                                          

i umiejętności, rozwojem swojego intelektu, sprawności fizycznej, ćwiczenie 

szlachetnego charakteru, obdarzanie szacunkiem starszych i rówieśników.   

  Rodzic ma obowiązek  dbać    o potrzeby dziecka, wspierać we wszystkim swoje 

dziecko, obdarzyć je miłością, opieką, zrozumieniem i ściśle współpracować ze szkołą 



       

   

WIZJA SZKOŁY 

Chcemy, aby Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika była szkołą, w której : 

 

 Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera sprzyjająca nauce 

 Propaguje się zachowania oparte na  wysokiej kulturze osobistej, wzajemnym 

szacunku, pomocy i współdziałaniu 

 Pielęgnuje się tradycje i obrzędy szkolne i państwowe 

 Uczy się dzieci miłości i szacunku dla  rodzica, Ojczyzny i drugiego człowieka 

 Ceni się rozwój intelektualny i moralny, oraz fizyczny 

 Rozwija się zainteresowania i zdolności ucznia 

 Wspiera się w  rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 Ceni się sprawiedliwość, uczciwość, prawdę  i pracowitość 

 Pomaga się uczniom wierzyć we własne siły i motywuje ich do rozwoju, wskazuje 

możliwości wykorzystania wiedzy w praktyce 

 Zwraca się uwagę uczniów na ekologię  i poszanowanie przyrody 

 Nauczyciele wykazują się konsekwencją działania  i starają się być  autorytetem 

dla uczniów 

 Grono pedagogiczne podnosi swoje kwalifikacje i szuka coraz lepszych metod  

przekazywania wiedzy 

 Dyrektor szkoły dba o właściwą atmosferę  i warunki pracy oraz nauki  

 Rodzic czuje się  ważnym ogniwem we współpracy ze szkołą 

 Współpracuje się ze środowiskiem lokalnym 

 

 

 

 
 


