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NASZE WARTOŚCI

W

toku

rozmów,

konsultacji

i

ustaleń

uznaliśmy,

że kluczowymi wartościami w Szkole Podstawowej nr 357 są kwestie

ROZWÓJ

związane z rozwojem. Najistotniejszą kwestią jest rozwój dzieci –

RADOŚĆ

przedszkolaków i uczniów naszej Szkoły. Uważamy, że każde dziecko

WIEDZA
I UMIEJĘTNOŚCI

powinno mieć możliwość wszechstronnego rozwoju na miarę swoich
możliwości. Ale uważamy także, że rozwój jest istotny w życiu ludzi

KREATYWNOŚĆ

dorosłych - tak rodziców, jak i oczywiście nauczycieli. Ważny jest dla nas

PATRIOTYZM
POCZUCIE WŁASNEJ
WARTOŚCI

również rozwój szkoły jako organizacji.
Wiedza i umiejętności, poczucie bezpieczeństwa są dla nas bardzo

POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA

ważne, ale równie istotne jest, aby wspierać w naszych uczniach
i przedszkolakach poczucie własnej wartości i pokazać im jak czerpać

ASERTYWNOŚĆ

radość z własnej edukacji, a w przyszłości także z własnej pracy.

OTWARTOŚĆ

Zdajemy sobie również sprawę jak duże znaczenie dla skutecznego,

TOLERANCJA

kreatywnego funkcjonowania w nowoczesnym świecie ma postawa
otwartości, empatii i tolerancji.

SZACUNEK DO INNYCH
EMPATIA

Świadomi wartości jaką jest dla nas warszawska, bemowska wspólnota

PROFESJONALIZM

lokalna, jednocześnie nie zapominamy o patriotyzmie jako spoiwie

realizowanych w naszej szkole programów edukacyjnych, ale powinny

SKUTECZNE
FUNKCJONOWANIE
W NOWOCZESNYM
ŚWIECIE

być na co dzień obecne w naszej profesjonalnie działającej organizacji.

WSPÓLNOTA LOKALNA

polskiego społeczeństwa.

NASZA
MISJA

Zakładamy, że te wszystkie wartości powinny być nie tylko elementem
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Chcemy, aby nasza Szkoła Podstawowa była placówką z własnym
rozpoznawalnym obliczem. W związku z tym w najbliższej przyszłości
podejmiemy starania, aby nadać naszej Szkole oficjalnie nazwę

DUŻA
ATRAKCYJNOŚĆ
OFERTY SZKOŁY
DLA DZIECI
I RODZICÓW

„SŁONECZNA”. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to nie tylko jeszcze
bardziej zintegrować społeczność naszej Szkoły, ale dodatkowo
stworzymy silną rozpoznawalną markę edukacyjną.
„Rozsłonecznienie” naszej Szkoły nie może być tylko zabiegiem
formalnym. Tak jak dotychczas, chcemy, aby w prowadzonych
działaniach edukacyjnych widać było kojarzącą się ze słońcem radość.
Wiemy, że nie jest to łatwe, bo tak życiu każdego dziecka, jak i życiu
dużej organizacji towarzyszą liczne problemy i kłopoty. Z całą

KSZTAŁTOWANIE
RADOSNEJ,
OTWARTEJ
ATMOSFERY
NAUKI
I ROZWOJU
ROZWIJANE
KOMPETENCJI
KADRY

pewnością nie da się im wszystkim zapobiec, ale dzięki otwartej
postawie i zaangażowaniu pokażemy naszym wychowankom, jak
można starać się te trudności przezwyciężyć.

DUŻA
MOTYWACJA
DO PRACY

Wiemy, jak wielkim kapitałem Naszej Szkoły jest zaangażowanie
pracujących w niej nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
Będziemy nie tylko ten kapitał pielęgnować, ale jeszcze dodatkowo
powiększać, dodając naszej placówce oblicze profesjonalnie działającej
instytucji.
Wiedząc, że społeczność szkolną tworzą zarówno dzieci, pracownicy
szkoły, ale również rodzice naszych uczniów i przedszkolaków,
będziemy wspierać budowanie harmonijnych, opartych na zaufaniu

ATMOSFERA
WZAJEMNEJ
ŻYCZLIWOŚCI I
ZAUFANIA
ZAANGAŻOWANIE
RODZICÓW
NA RZECZ
ROZWOJU
SZKOŁY

relacji między tymi grupami.
Zadowoleni z obecnego stanu bazy dydaktycznej naszej Szkoły,
będziemy go nie tylko pielęgnować, ale także rozwijać stosownie do
potrzeb naszych dzieci, np. poprzez organizację edukacyjnych
ogródków.
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PROFESJONALNA
INSTYUCJA
NOWOCZESNA,
STALE
ROZWIJANA
BAZA
DYDAKTYCZNA
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UŚMIECHNIĘTY
Wiemy, że dla naszych dzieci, lata spędzone w naszej Szkole to dopiero
początek dalszej drogi edukacyjnej. Chcemy jednak, aby dzięki naszej
pracy absolwenci Szkoły Podstawowej nr 357 wyruszali w tę drogę

RADOSNY
CIEKAWY ŚWIATA

wartości. Rozumiemy, że każde dziecko jest inne, jednak zależy nam,

ŚWIADOMY
SWOJEJ
WARTOŚCI

aby każde z nich było zmotywowane do wykorzystywania potencjału

OTWARTY

z zaciekawieniem, bez niepotrzebnych obaw i świadomi swojej

swojego rozwoju. Radosna edukacja, którą chcemy zagwarantować
naszym uczniom i przedszkolakom, ma właśnie wykształcić w dzieciach

ŻYCZLIWY DLA
INNYCH

ciekawość świata, zainteresowanie otoczeniem i chęć do dalszego WYKORZYSTUJĄCY
rozwoju.
SWOJE
MOŻLIWOŚCI
Zwracamy dużą uwagę na kompetencje społeczne naszych dzieci.
Szkolne wiedza i umiejętności, to dla nas nie tylko to, co jest

PYTAJĄCY

w podręcznikach. Chcemy także, aby nasze dzieci znały zasady

NIEOBAWIAJĄCY
SIĘ NOWOŚCI

współżycia w grupie, w małej i dużej społeczności. Otwartość na innego

człowieka, wzajemna życzliwość i zaangażowana postawa to cechy, ZAINTERESOWANY
OTOCZENIEM
które chcemy wykształcić i rozwijać u naszych wychowanków.
ENERGICZNY
ZAANGAŻOWANY
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