
MISJA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI W ZGIERZU 

 
 

 Jesteśmy po to, aby kształtować uczniów na 

potrzeby innych i poczucie świadomości istnienia obok 

drugiego człowieka, poprzez naukę dzieci zdrowych z 

niepełnosprawnymi. 

W myśl zasady: 

 

„ Uczymy się żyć? Razem nie obok siebie.” 

 

Nasze cele: 

 Umożliwić dzieciom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi rozwój na miarę ich możliwości, 

 Odkrywać i rozwijać talenty i pasje każdego 

naszego ucznia, 

 Uczyć się dawać z siebie to, co najlepsze, 

 Przygotować do funkcjonowania w społeczeństwie, 

 Rozwijać poczucie patriotyzmu lokalnego i 

narodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WIZJA 
Szkoła: 
 

 Stwarza takie warunki i atmosferę, aby zarówno 

dzieci zdrowe, niepełnosprawne jak i wybitnie 

zdolne znalazły w niej dla siebie miejsce, 

 Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną, która gwarantuje dobór metod 

nauczania i sposobów oddziaływań 

pedagogicznych, które będą dla każdego ucznia 

najwłaściwsze, 

 Stwarza atmosferę współpracy a nie rywalizacji, 

 Rzetelnie ocenia pracę dziecka poprzez 

wspierający system oceniania, 

 Ściśle współpracuje z rodzicami 

 Rozwija poczucie patriotyzmu lokalnego i 

narodowego. 

 

Absolwent: 

 

 Przygotowany jest do podjęcia nauki w 

gimnazjum, 

 Jest tolerancyjny, rozumie, że różnice między 

ludźmi są czymś naturalnym, 

 Zna swoje mocne strony i umie je 

wykorzystać, 

 Potrafi pracować w grupie, 

 Radzi sobie w trudnych sytuacjach życiowych, 



 Potrafi funkcjonować w społeczeństwie. 

 

Wychowawca: 

 

 Posiada wiedzę potrzebną do wspierania 

wszechstronnego rozwoju ucznia, 

 Zna i rozumie indywidualne potrzeby swoich 

wychowanków, 

 Tworzy programy wychowawcze dla klasy, 

 Cieszy się zaufaniem i jest dla uczniów 

autorytetem, 

 Jest serdeczny, życzliwy i otwarty, 

 Stara się pomagać w rozwiązywaniu 

problemów swoich dzieci 

 

Szkoła integracyjna – to szkoła dla każdego! 

 

 Najważniejszy jest dla nas uczeń i jego 

potrzeby. 

 Do szkoły przyjmowane są dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

zarówno niepełnosprawne jak i wybitnie 

zdolne, 

 W szkole uczą się wszyscy, niezależnie od 

warunków fizycznych, intelektualnych, 

socjalnych, 

 Każdy uczeń realizuje program 

edukacyjny na miarę swoich możliwości. 

 



Nasza szkoła to szkoła ukierunkowana na 

rozwój ucznia. 

 

 Poszukuje skutecznych, aktywnych 

metod nauczania. 

 Koncentruje się na dobrej organizacji 

pracy w klasie i szkole. 

 Wspiera nauczycieli w ich doskonaleniu 

zawodowym. 

 Rozwiązuje problemy. 

 Współpracuje z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym. 

 

 


