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MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 110 

 

Ksiądz Jan Twardowski powiedział kiedyś: „Mądrością dziecka jest ufność, że jest  

w dobrych, opiekuńczych rękach”. W myśl tych słów, każdego dnia, dokładamy wszelkich starań, 

aby nie zawieść podkładanego w nas zaufania. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone 

nam przez rodziców dzieci i przekazać im rzetelną prawdę o świecie.  

Pragniemy, by nasi podopieczni uczyli się i wzrastali w swoich ideałach pod opieką wysoko 

wykwalifikowanych i życzliwych dzieciom nauczycieli. W naszej szkole panuje atmosfera przyjaźni 

i wzajemnej akceptacji. Jesteśmy nastawieni na indywidualny rozwój  

i twórczą edukację naszych podopiecznych. Służymy im wiedzą i życiowym doświadczeniem,  

a własną postawą jesteśmy dla nich przykładem.  

 Misją Szkoły Podstawowej nr 110 jest troska o to, by każde dziecko czuło się u nas 

bezpiecznie i z powodzeniem mogło osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. Mamy ambicje, 

by nauka w 110-tce była nie tylko obowiązkiem, ale też pasją, dzięki której uczniowie  

z radością będą wkraczali w świat wiedzy i umiejętności. Nasi Absolwenci są doskonale 

przygotowani do następnego etapu kształcenia i dalszej drogi w dorosłe życie.  

 

110-tka to szkoła, która: 

 zapewnia wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb  

i predyspozycji; 

 wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności, pozwalające znaleźć im swoje miejsce we 

współczesnym świecie, wzbudzając wiarę we własne siły i możliwości oraz zachęcając do 

samodoskonalenia;  

 wykorzystuje nowoczesne metody rozwijające kreatywność i samodzielność uczniów,  

a także ich uzdolnienia i zainteresowania poprzez bogatą ofertę innowacyjnych  zajęć 

pozalekcyjnych (w tym: przedmiotowe koła zainteresowań; pracę z uczniem zdolnym; zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze; zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, socjoterapeutyczne); 

 umożliwia uczniom wyrównanie szans edukacyjnych (praca z uczniem słabym, mającym 

trudności w nauce); 
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 wychowuje w duchu poszanowania wartości stanowiących podstawę postawy patriotycznej  

i  uczy kultywowania: historii, kultury i tradycji narodu; 

 przywiązuje wagę do tradycji – również tych szkolnych; 

 rozwija właściwe postawy etyczne i moralne; 

 promuje zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i postawy proekologiczne; 

 dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery wzajemnego 

zrozumienia,  akceptacji i tolerancji w relacji z drugim człowiekiem; 

 propaguje ideę wolontariatu; 

 tworzy niepowtarzalny klimat, sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, a także integracji  

i skutecznej komunikacji na linii nauczyciel – rodzic – uczeń; 

 wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez szeroko pojętą współpracę  

z rodzicami/prawnymi opiekunami; 

 współpracuje ze środowiskiem lokalnym. 

 

WIZJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 110 

 

110- tka to dla naszych uczniów drugi dom. Tworzymy go wspólnie – nauczyciele, rodzicie 

i uczniowie. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby placówka ta była miejscem przyjaznym  

i bezpiecznym. Swoją działalność ukierunkowaliśmy głównie na uczniów i ich potrzeby. U nas 

żadne dziecko nie jest numerem w dzienniku. W ten sposób udało nam się stworzyć miejsce,  

w którym każdy uczeń – bez wyjątku, ma prawo do tego, by czuć się bezpiecznie, ma szansę stać 

się wartościowym, otwartym na dobro i piękno młodym człowiekiem. W związku z prawidłowym 

funkcjonowaniem placówki powstała wizja jej rozwoju. Za główne kierunki naszych działań 

przyjęliśmy: 

 wprowadzenie ucznia w świat wartości;  

 wychowanie człowieka kulturalnego, obowiązkowego i świadomego swoich wyborów; 

 zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych naszych uczniów; 

 tworzenie środowiska przyjaznego uczeniu się; 

 aktywną i wielopłaszczyznową współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia; 

 organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 gwarancję osiągnięcia standardów edukacyjnych poprzez nieustanne mobilizowanie uczniów 

do dalszego działania i zapewnienie im podstaw do realizacji zamierzonych celów;  

 promocję szkoły poprzez prezentację osiągnięć naszych podopiecznych w środowisku, a także 

nieustanny rozwój naszej oferty edukacyjnej; 
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 właściwą współpracę ze środowiskiem lokalnym wszystkich organizacji działających na 

terenie szkoły; 

 zapewnienie naszym uczniom nowoczesnej oferty edukacyjnej, obejmującej wszechstronne 

wykształcenie w wykorzystaniem technologii informacyjnych; 

  stałe podwyższanie jakości pracy szkoły poprzez analizę potrzeb i oczekiwań naszych 

uczniów i ich rodziców, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej; 

 unowocześnienie bazy szkoły (modernizację sal lekcyjnych i ich wyposażenia). 

 

 

 110-tka to nie tylko mury z tradycjami, to żywy organizm, który tworzą ludzie – nauczyciele, 

rodzicie i uczniowie. Każdy nowy rok szkolny to dla nas czas wspólnej nauki i zabawy, często 

obfitujący w radość z osiągnięcia sukcesu, niekiedy – jak to w życiu bywa, przynoszący gorycz 

porażki. Szkolne wycieczki, pikniki, konkursy, wspólne wyjścia do teatru czy wieczorki poetyckie – 

te i wiele innych wydarzeń z życia społeczności szkolnej tworzą niepowtarzalny klimat tej placówki. 

Uśmiechnięci uczniowie, dumni ze swych podopiecznych nauczyciele i zaangażowani w życie 

szkoły rodzice – razem tworzymy zgrany zespół, który ma na względzie jeden najważniejszy cel –  

w myśl słów księdza-poety Jana Twardowskiego –  dążymy do tego, by zbierać owoce pokładanej  

w nas ufności.  
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