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KONCEPCJA PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 

W LEGBĄDZIE 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie to miejsce wyjątkowe,                 
tak jak wyjątkowy jest jej Patron. Jego słowa:  
 

„Wy jesteście przyszłością świata, Wy jesteście moją nadzieją” 
 

są dla nas nauczycieli i dla naszych uczniów myślą przewodnią podejmowanych 
działań. 
Nasza szkoła to nie instytucja, to żywy, tętniący życiem organizm.  
Wyróżnia nas: 

 sport, 

 ekologia,  

 rodzinna atmosfera.  
Mamy radosne, sprawne, zdolne dzieci. W pięknym, czystym i dobrze 
urządzonym budynku są miejsca do nauki, rozwijania zainteresowań i zabawy.  
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JAN PAWEŁ II  

PATRONEM NASZEJ SZKOŁY 
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Od 21 maja 2014 r. nasza Szkoła posiada Sztandar 

 
 

WIZJA SZKOŁY 
 

Nasza szkoła to miejsce, w którym nauczanie i uczenie się jest twórczą                  
i wciągającą przygodą dla nauczycieli, uczniów, rodziców. Rozwijając 
zainteresowania i wspierając talenty uczniów zapewniamy wysoki poziom 
kształcenia. Opierając się na wartościach wyznawanych przez Jana Pawła II – 
Patrona Szkoły - wychowujemy wrażliwego, otwartego, uczciwego                          
i kreatywnego człowieka. 

MISJA SZKOŁY 

 
 

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową. Nasza działalność zmierza do tego, aby: 
 
nasi uczniowie  
byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym 
się świecie, 
 

ich rodzice  
darzyli nas zaufaniem, 

pracownicy szkoły  
czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy,  
 

szkoła  
cieszyła się uznaniem w środowisku.  
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MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY 
 

W SPOŁECZEŃSTWIE 

 
 Ma wizję swojego życia w społeczeństwie 

 Jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otaczającego świata, przyjazny 
wobec innych ludzi  

 Stosuje samoocenę znając swoje mocne strony  

 Prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych  

 Skutecznie porozumiewa się z innymi, co sprzyja nawiązywaniu pozytywnych 
relacji w zespole 

 Jest wrażliwy na potrzeby innych osób, rozumie ich i potrafi wspierać  

 Jest odpowiedzialny, stara się naprawiać skutki swoich czynów i gotów jest 
ponosić za nie konsekwencje  

 
 

W ŚWIECIE NAUKI I KULTURY 
 

 Samodzielnie uczy się i potrafi czerpać z tego przyjemność 

 Jest ciekawy świata, kreatywny, podejmuje próby ekspresji artystycznej  

 Uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych  

 Sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych 
oraz multimedialnych, swobodnie wyraża się w formie ustnej i pisemnej  

 Potrafi się posługiwać językiem angielskim w prostych sytuacjach 
komunikacyjnych 

 Jest świadomym odbiorcą kultury 
 
 

W ŚWIECIE PRZYRODY 
 

 Dba o swoje zdrowie przez aktywność ruchową i prawidłowe nawyki 
żywieniowe  

 Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego, poznaje przyrodę i czerpie 
z tego radość 
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NASZA SZKOŁA 
 

 Nasza szkoła bierze udział w wielu projektach współfinansowanych przez Unię 
Europejską:  

 W-F Z KLASĄ 
 MULTISPORT 
 MAŁY MISTRZ 
 WARTO BYĆ DOBRYM 
 RADOSNA SZKOŁA 

 

Dzięki unijnym projektom edukacyjnym, zaangażowaniu rodziców i nauczycieli oraz 
władzom samorządowym dzieci uczą i bawią się w znakomicie  wyposażonych, 
przytulnych i kolorowych salach.  
 

 Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu programach: 
 Nauka pływania dla uczniów klasy III 
 Spójrz inaczej 
 Spójrz inaczej na agresję 
 Nie pal przy mnie, proszę 
 Trzymaj formę 
 Moda na odblaski 
 Ratujemy i uczymy ratować 
 Szkoła dla ekorozwoju 
 Śniadanie daje moc 
 Warzywa i owoce w szkole 
 Szklanka mleka 
 Postaw na rodzinę 
 

 Posiadamy prężnie działający Uczniowski Klub Sportowy „BOROWI”. 

 Uczniowie mogą brać udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, 
językowych, przedmiotowych, wokalnych, ekologicznych, szachowych. 
 

NASZA SZKOŁA 
Szkoła posiada dużą salę gimnastyczną oraz  
boisko wielofunkcyjne. 
 

Dzieci doskonalą swoje umiejętności 
informatyczne w pracowni    wyposażonej 
w 20 stanowisk komputerowych. 

W bibliotece, która jest „szkolnym 
ośrodkiem kultury”, obok bogatego 
księgozbioru jest internetowe centrum 
multimedialne. 

W części sal lekcyjnych znajdują się tablice 
interaktywne. Dzieci przedszkolne bawią 
się i uczą w pięknie wyremontowanych salach  z oddzielnymi łazienkami. 

Szkoła posiada bogatą bazę turystyczną. 
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NASI UCZNIOWIE 

Nasza szkoła nastawiona jest na wsparcie każdego 
dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego 
możliwości i zdolności. Staramy się odkrywać ich 
talenty, pasje i zainteresowania. Chcemy, aby nasza 
szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz 
bardziej przyjazna dzieciom i skuteczna w nauczaniu 
— zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane 
przez każde dziecko na miarę jego osobistych zdolności                       
i możliwości.  

Dlatego w roku szkolnym 2012/2013 podjęliśmy próbę 
przystąpienia do grona szkół odkrywających u swoich 

uczniów talenty i pasje.  

Efektem tych starań jest przyznanie naszej szkole tytułu:                                           

Szkoły Odkrywców Talentów 
 

NASZE SUKCESY 

Uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy w wielu 
konkursach i zawodach pozaszkolnych, zwłaszcza                    
w konkursach i przeglądach wokalno-muzycznych, 
plastycznych, ortograficznych, recytatorskich. 

Ogromne sukcesy odnoszą sportowcy, głównie                          
w siatkówce i w lekkiej atletyce. 

Na koncie sportowców znajdują się liczne nagrody, 
dyplomy i puchary. 
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Jednym  z naszych priorytetów jest troska o naturalne środowisko. Realizujemy 
wiele działań ekologicznych, które poddajemy ocenie międzynarodowej komisji. 
W roku szkolnym 2013/2014 został przyznany  naszej szkole:  

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Naszym priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo. Od najmłodszych lat nasze 
dzieci przedszkolne oraz uczniowie uczą się dbać o bezpieczeństwo własne                      
i kolegów. 
Bierzemy aktywny udział w programach: 
 

 Spójrz inaczej 

 Spójrz inaczej na agresję 

 Nie pal przy mnie, proszę 

 Trzymaj formę 

 Moda na odblaski 

 Ratujemy i uczymy ratować 

Organizujemy akcje promujące zdrowie i bezpieczeństwo. 
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IMPREZY I WDARZENIA SZKOLNE 
 

Rok szkolny obfituje w różne wydarzenia.  
Związane z polskim kalendarzem - święta państwowe, religijne i tradycje 
szkolne mają stałe miejsce w harmonogramie imprez i są celebrowane jako 
uroczyste akademie, czy kameralne imprezy klasowe, m.in.:   

 Narodowe Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Ziemi, 
Dzień Edukacji, Dzień Wiosny;  Dzień Patrona – Święto Szkoły, 

 mikołajki, klasowe spotkania opłatkowe, jasełka, Dzień Babci i Dziadka, 
rekolekcje wielkopostne;  

 inauguracja i zakończenie roku szkolnego, pasowanie pierwszoklasistów 
 

 
 

 Historycznym i wyjątkowym wydarzeniem była uroczystość nadania 
naszej szkole imienia Jana Pawła II – 21 maja 2014 roku. 
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 W naszej szkole organizujemy liczne imprezy i akcje  o charakterze 
środowiskowym: 
 

 
 
 
 rajd rowerowy 

 rajd nordic –walking 

 marsz na orientację 

 

 
 
 

 W trosce o rozwój kulturalny uczniów – uczestnictwo w koncertach 
muzycznych, spektaklach teatralnych, seansach filmowych, zwiedzanie 
muzeów podczas wycieczek krajoznawczych. 
 

 Nasza szkoła jest organizatorem konkursów międzyszkolnych: 
ortograficznego, plastycznego „Wiosna w Borach Tucholskich” 
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WYCIECZKI 
 

 

 
 

NASI NAUCZYCIELE 
 

Nasi nauczyciele starają się być przede wszystkim przewodnikami, którzy 
wprowadzają uczniów w świat i życie. Uczniowie wynoszą z naszej szkoły 
umiejętność - zdolność do kształtowania dobrych relacji z innymi ludźmi. 
Staramy się więc, nie tylko uczyć, ale i wychowywać.  
Cały czas dążymy do tego, aby nasza szkoła była miejscem, w którym pracują 
wrażliwi nauczyciele, darzący swoich uczniów sympatią i szacunkiem.  
Miejscem, które dzieci opuszczają po lekcjach niechętnie i do którego 
powracają z radością i ciekawością. Zależy nam na tym, żeby dziecko dobrze 
przygotować do życia w społeczeństwie. Aby odcisnąć w jego sercu i pamięci 
trwały ślad, który niezmiennie będzie źródłem wspomnień i wartościowych 
doświadczeń.  
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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
 

Szkoła nie może skutecznie funkcjonować, a dzieci rozwijać się w pełni bez 
współpracy z rodzicami. Nasi rodzice nie ograniczają się do obowiązkowych 
kontaktów w ramach wywiadówek i zebrań:  

 współpracują z wychowawcami, logopedą  
 wspierają szkołę materialnie  
 aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, m.in. w zbiórce zakrętek dla 

osoby niepełnosprawnej, udział 
w akcji Góra Grosza,  

 wspierają inicjatywy ekologiczne 
poprzez zbieranie makulatury, 
zakrętek, puszek, 
elektroodpadów, oddawanie 
zużytych baterii;  

 pomagają w przygotowaniu 
występów, zabaw i konkursów 
dbając  o stroje, dekoracje, 
poczęstunek. 
 

Nasza szkoła poprzez realizację podejmowanych działań, m.in.: 

 organizowanie spotkań, które zapadają w pamięci uczniów, 

 integrację ze środowiskiem lokalnym, 

 rozwijanie talentów, 

 rozwijanie pasji do wycieczek i sportu, 

 umacnianie więzi rodzinnych, 

 naukę zdrowego stylu życia 

chce podążać za swoim wspaniałym Patronem - Janem Pawłem II 
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Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

Zdjęcie wykonane na pamiątkę uroczystości  

NADANIA NASZEJ SZKOLE IMIENIA JANA PAWŁA II 

Uroczystość odbyła się 21 maja 2014 r. 

 

 

 

 

NASZ ADRES 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. JANA PAWŁA II 
W LEGBĄDZIE 
UL. SZKOLNA 5 

89 – 504 LEGBĄD 
 

 TEL/FAX 52 334 15 29 

 splegbad@wp.pl 

 www.splegbad.edupage.org. 

 

 

Koncepcja pracy szkoły, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, została przyjęta                     
do realizacji Uchwałą nr 1/2014-2015 z dnia 15.09.2014r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II                
w Legbądzie. 

mailto:splegbad@wp.pl
http://www.splegbad.edupage.org/

