SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO W POZNANIU

MISJA SZKOŁY
Dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój naszych uczniów. Podejmujemy działania mające na
celu zindywidualizowanie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

1. Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych:
wyposażamy w wiedzę na temat faktów, zjawisk, zasad, teorii i praktyki;
kształcimy umiejętność uczenia się, odkrywania nowych zainteresowań;
zachęcamy do wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywanych zadań i
rozwiązywania problemów;
przygotowujemy do dalszej edukacji;
stwarzamy możliwość rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności podczas zajęć
pozalekcyjnych;
pomagamy wyrównać deficyty rozwojowe;
jasno określamy wymagania edukacyjne;
stosujemy motywujący system uczenia i oceniania;
zachęcamy do uczestnictwa w konkursach, turniejach, olimpiadach;
osiągamy dobre wyniki w testach kompetencyjnych.
2. Przygotowujemy do życia w społeczeństwie
kształtujemy postawy

warunkujące

sprawne

i

odpowiedzialne

funkcjonowanie

w

środowisku szkolnym, lokalnym i współczesnym świecie;
przekazujemy wiedzę dotyczącą praw i obowiązków oraz uczymy ich respektowania;
kształtujemy postawy sprzyjające rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: uczciwość,
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla
innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
podejmowanie inicjatyw, umiejętność pracy zespołowej;
rozwijamy kompetencje interpersonalne;
wychowujemy do aktywności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym;
prowadzimy działalność charytatywną.
3. Wprowadzamy uczniów w świat kultury:
dbamy o piękno języka ojczystego;
kształtujemy poczucie przynależności kulturowej poprzez kontakt z dziełami sztuki,
zabytkami i z tradycją;
stwarzamy warunki do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
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4. Promujemy zdrowy styl życia:
tworzymy środowisko sprzyjające bezpieczeństwu i zdrowiu;
kształtujemy nawyki dbałości o zdrowie własne i innych;
włączamy w uczestniczenie w kulturze fizycznej;
pomagamy dokonywać wyborów całożyciowych form aktywności fizycznych;
uczestniczymy w programach promujących zdrowie;
zapewniamy możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach rozwijających sprawność
fizyczną.
5. Kształtujemy postawę patriotyczną i prowadzimy edukację regionalną:
wprowadzamy w tradycję i sferę wartości narodowych;
przekazujemy wiedzę na temat symboli narodowych, wydarzeń historycznych, zasłużonych
ludzi;
kształtujemy poczucie więzi ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną;
angażujemy w działania obywatelskie;
kształtujemy postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji;
organizujemy imprezy środowiskowe, okolicznościowe, kulturalne.
6. Przywiązujemy wagę do edukacji medialnej:
stwarzamy dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych;
kształcimy umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;
zachęcamy do wyszukiwania i korzystania z informacji;
przygotowujemy do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.
7. Angażujemy uczniów w działania na rzecz ekologii:
wdrażamy do współodpowiedzialności za otaczający świat;
uczymy chronić i szanować przyrodę;
włączamy się w lokalne i inne akcje promujące proekologiczny styl życia.

WIZJA SZKOŁY
Nasza Szkoła to społeczność, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wszystkie działania
Szkoły są ukierunkowane na potrzeby dziecka, jego rodziny i środowiska. Bezpieczne warunki
pracy, przyjazna atmosfera i bogata oferta zajęć pozalekcyjnych sprawia, że uczniowie chętnie
przychodzą do Szkoły.
Dzięki zaangażowaniu doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej oraz rodziców, osiągamy wiele sukcesów, a uczniowie są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacyjnego.
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Realizacja zadań Szkoły możliwa jest również dzięki odpowiedniej bazie materialnej: doskonale
wyposażonym klasom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym oraz dostępowi do współczesnych
źródeł wiedzy.

MODEL ABSOLWENTA
Wszystkie działania wychowawcze podejmowane w naszej Szkole zmierzają do ukształtowania
wychowanka, który radzi sobie w różnych sytuacjach społecznych:
1. zna i szanuje tradycje oraz symbole narodowe;
2. dba o piękno języka ojczystego;
3. interesuje się przeszłością i teraźniejszością oraz tradycjami miasta, województwa, kraju;
4. zna podstawowe zasady moralne, odróżnia dobro od zła;
5. posiada poczucie własnej godności i szanuje godność innych ludzi;
6. dba o rozwój własnej osobowości, a w szczególności takich cech jak:
- prawdomówność,
- uczciwość,
- otwartość na potrzeby innych,
- punktualność,
- umiejętność współpracy w zespole;
7. aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym;
8. troszczy się o swoje zdrowie i dba o bezpieczeństwo własne i innych;
9. wie, gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych;
10. ma odpowiedni zasób wiedzy, umożliwiający mu kontynuowanie nauki w gimnazjum.

OPIS FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą miejską. W budynku naszej Szkoły dzieci uczą się już od ponad stu lat. Staramy
się jednak, aby była nowoczesna. Stwarzamy uczniom bardzo dobre warunki do nauki i zabawy.
Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, małą salkę gimnastyczną, salkę do gimnastyki korekcyjnej, dwa boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, dwie sale komputerowe, bogato
wyposażoną bibliotekę z CIM oraz stołówkę szkolną. Działająca w godzinach 06:30–16:30 nowoczesna, doskonale wyposażona świetlica z salą do zabaw, pokojem nauki i szatnią zapewnia opiekę, pomoc w nauce i zabawę. Szkoła oferuje również możliwość korzystania z pływalni.
Większość sal i pomieszczeń socjalnych Szkoły została wyremontowana i nowocześnie wyposażona. Uczniowie posiadają swoje szafki. Dla podniesienia bezpieczeństwa dzieci Szkoła jest monitorowana.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dobre przygotowanie do dalszych etapów edukacji, a obecność pedagoga, psychologa, logopedy oraz pielęgniarki szkolnej sprawia, że Szkoła jest
dla ucznia miejscem przyjaznym i bezpiecznym.
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Staramy się, we współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę, wszystkim potrzebującym
uczniom udzielić pomocy. W tym celu współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Strażą Miejską, Policją oraz instytucjami kulturalno –
oświatowymi znajdującymi się na naszym terenie: Salezjańskim Ośrodkiem Młodzieżowym, Młodzieżowym Domem Kultury nr 1, 3, Klubem Osiedlowym „Krąg”. W Szkole działa również świetlica
popołudniowa. Na terenie Szkoły odbywają się liczne konkursy, olimpiady, festiwale, turnieje. Nasi
uczniowie uczestniczą w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, zarówno edukacyjnych jak i sportowych. W Szkole funkcjonują liczne koła zainteresowań, w tym zajęcia realizujące projekty edukacyjne, a jej oferta edukacyjna jest stale wzbogacana.
Działający od 15 lat UKS SP 26 odnosi liczne sukcesy w hokeju na trawie, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej (liczne tytuły Mistrza Wielkopolski w Hokeju Halowym, tytuł Wicemistrza Polski w Mistrzostwach Polski w hokeju na trawie, I miejsce w międzynarodowych turniejach
Minihokeja w Holandii, na Słowacji, II miejsce w międzynarodowych turniejach Minihokeja na Ukrainie, w Moskwie).
Szkoła bierze udział w różnych programach wychowawczych i profilaktycznych. Zdobyliśmy certyfikaty: „Szkoły z klasą”, „Szkoły bez przemocy”, „Szkoły promującej zdrowie” oraz „Przyjaciela Hospicjum”.

