Misja i Wizja Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach
Wizja Szkoły.

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.
Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.
Wspólnie tworzymy środowisko, w którym dzieci mają szanse wszechstronnego rozwoju
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami.

Misja Szkoły

1. Uczymy demokracji:
 uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, mają wpływ na podejmowane
działania,
 nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły.
2. Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:
 diagnozujemy i analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców,
 ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy.
3. Promujemy szkołę:
 prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku,
 rozwijamy naszą ofertę edukacyjną,
 pozyskujemy sojuszników naszych działań,
 działamy na rzecz środowiska lokalnego.
4. Kształtujemy potencjał kadrowy:
 nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje,
 gwarantujemy wysoki poziom kształcenia.
5. Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:
 modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie,
 wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych,
 zapewniamy nowoczesne warunki nauki.

6. Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko nauki i pracy:
 spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny,
 posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt.
7. Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania:
 jesteśmy dobrze zorganizowani,
 przepływ informacji w szkole jest efektywny,
 zapewniamy łatwość dostępu do informacji,
 rodzice na bieżąco mogą śledzić postępy edukacyjne swoich dzieci.
8. Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną:
 oferujemy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 uczymy korzystania z różnych źródeł informacji,
 oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii
informacyjnych,
 każdemu uczniowi umożliwiamy osiągnięcie sukcesów edukacyjnych.
9. Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów. Zapewniamy równość
szans:
 rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów,
 umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 indywidualizujemy proces kształcenia,
 wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia.
10. Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:
 jasno określamy wymagania edukacyjne,
 posiadamy motywujący system oceniania,
 rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze
zdobytej wiedzy,
 zapewniamy różnorodność form i środków,
 stosujemy aktywizujące metody pracy,
 kształtujemy poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
11. Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych:
 mobilizujemy do ciągłego rozwoju,
 zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji,
 odnosimy sukcesy w konkursach, turniejach, zawodach,
 uczymy wykorzystywania wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach.
12. Wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom:
 uczymy i przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania,
 promujemy zdrowy styl życia i działania proekologiczne,
 przeciwdziałamy agresji i przemocy,
 uczymy właściwie reagować na zagrożenia,
 wychowujemy w poczuciu obowiązku.

13. Wprowadzamy w świat wartości:
 uczymy otwartości, życzliwości, tolerancji, szacunku dla ludzi i umiejętności
prowadzenia dialogu,
 kształtujemy postawę poszanowania różnorodności światopoglądowych,
 uczymy rozróżniać dobro od zła, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej
samokrytyki,
 uczymy wrażliwości na potrzeby innych,
 promujemy system wartości przygotowujący do życia w społeczeństwie.

14. Wychowujemy w duchu patriotyzmu:
 kształtujemy postawy patriotyczne,
 uczymy szacunku do historii Polski, ukazujemy współczesne oblicze Ojczyzny,
 uświadamiamy wychowankom przynależność do wspólnoty narodowej,
 kultywujemy tradycje swojego kraju i regionu,
 uczymy szacunku dla odrębnych tradycji i obyczajów.

Cele główne:
1. Dobra współpraca z rodzicami.
2. Wychowanie człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach,
szanującego dorobek kulturowy własnego kraju i regionu.
3. Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów i rodziców.
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
5. Demokracja w szkole.
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
7. Unowocześnianie bazy szkoły.
8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
9. Stałe monitorowanie jakości pracy szkoły.

