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Wizja
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu
jest szkołą, która dąży, by być placówką bardziej nowoczesną, wyposażoną
w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem metodami
aktywnymi, z uwzględnieniem technologii komunikacyjnej i informacyjnej,
zapewniającą wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój dziecka.
Chcemy rozbudzać w uczniach ciekawość świata i kształcić takie postawy
i umiejętności, aby przygotować ich do dalszej nauki, pełnienia ról społecznych,
i życia we współczesnym świecie.
Dążymy do tego, by nasza szkoła:













była przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej,
zapewniała bezpieczeństwo i miłą atmosferę podczas pobytu w niej,
zapewniała równe szanse edukacyjne wszystkim uczniom,
utrzymywała wysoki poziom dydaktyczny, potwierdzony wynikami
sprawdzianów zewnętrznych i konkursów,
przekazywała uczniom i ich rodzicom rzetelną ocenę postępów i osiągnięć
oraz zachęcała do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań,
otaczała wszechstronną opieką i udzielała pomocy dzieciom wymagającym
troski oraz szczególnie uzdolnionym,
rozwijała model uczenia się opartego na współpracy i zasadach
tolerancji,
kształtowała postawy patriotyczne, szacunek dla dziedzictwa kulturowego
miasta, regionu i narodu,
umożliwiała uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
i religijnej,
kształtowała u dzieci nawyk dbałości o zdrowie własne i innych,
integrowała środowisko lokalne i współpracowała z różnymi instytucjami
wspomagającymi jej działania, a Rodzicom dawała możliwość aktywnego
uczestniczenia w życiu placówki oraz wspierania działań Nauczycieli,
zapewniała kompetentną, twórczą kadrę nauczycielską, stale doskonalącą
swoje umiejętności.

„Nie wszyscy mamy te same zdolności,
ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości,
aby swe zdolności rozwijać ”.
John F. Kennedy

Misja
Tworzymy szkołę, w której każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich
możliwości, nabywając kompetencje kluczowe, uwzględniające potrzeby
współczesnego świata.

GŁÓWNE ZADANIA SZKOŁY:

I

W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć.
2. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom uczniów oraz przygotowanie ich do radzenia
sobie z zagrożeniami współczesnego świata.
3. Przekazywanie uczniom wiadomości i umiejętności w sposób integralny, prowadzący
do lepszego poznania świata, ludzi i siebie.
4. Promowanie nowoczesnej dydaktyki przedmiotowej na wszystkich etapach edukacyjnych
ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
5. Obejmowanie szczególną pomocą dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej
i życiowej.
6. Podejmowanie różnych działań promujących zdrowie uczniów.
7. Rozwijanie edukacji medialnej w zakresie właściwego odbioru i wykorzystania mediów.
8. Dostosowanie nauczania do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
9. Rozwijanie samorządności uczniów i poczucia więzi ze szkołą.
II

W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI ORAZ PROMOCJI SZKOŁY
I WSPÓŁPRACY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

1. Zwiększenie roli Rodziców w planowaniu i realizacji zadań szkoły.
2. Promowanie szkoły poprzez prezentowanie jej osiągnięć i działań w zakresie doskonalenia
jakości jej pracy.
3. Podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.
III

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1.Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
2. Realizowanie zadań promujących zdrowie, higienę pracy oraz działań na rzecz
bezpieczeństwa uczniów we współczesnym świecie.

IV

W ZAKRESIE ROZWIJANIA BAZY SZKOŁY

1. Doposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.
2. Podniesienie poziomu warunków lokalowych.

