
Misja i wizja 

Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy

Szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy jest miejscem, w którym każdy uczeń ma prawo
w      poczuciu  osobistego  bezpieczeństwa  zdobywać  wiedzę,  umiejętności  i
kompetencje niezbędne na tym etapie kształcenia. 

Staramy się  aby każde  dziecko  czuło  się  szanowane  i  rozumiane,  mogło  w pełni
wykorzystać swój
potencjał i doskonalić swoja osobowość.

Dbamy o stały i szeroki kontakt uczniów z kulturą i sztuką rozwijając wrażliwość na
piękno, pracę twórczą i dobro.

Stwarzamy  warunki  zrównoważonego  i  wszechstronnego  rozwoju  poprzez  ofertę
zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

Wspieramy rodzinę w trudzie wychowania, poprzez partnerski kontakt, przejrzystość
stosowanych zasad, pomoc pedagogiczną i materialną.

Nad procesem dydaktycznym i wychowawczym czuwa kompetentna, zaangażowana i
odpowiedzialna kadra pedagogiczna – systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje,
wykorzystująca skuteczne, nowoczesne metody i formy nauczania.

Realizacja zadań szkoły, możliwa jest dzięki stale unowocześnianej bazie materialnej i
dydaktycznej.

                     Misja Szkoły Podstawowej nr 9  w Legnicy jest wyposażenie każdego ucznia w 
wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu dalsze kształcenie, uczenie samodzielności 
w zdobywaniu wiedzy, rozbudzanie ciekawości poznawczej. Zadaniem naszej szkoły jest:

stwarzanie właściwych warunków zapewniających wszechstronny rozwój uczniów w 
przyjaznym i bezpiecznym środowisku;

wykorzystywanie nowoczesnych metod rozwijających kreatywność i samodzielność 
uczniów;

zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom;

wyposażenie uczniów w umiejętności językowe ułatwiające nawiązywanie kontaktów 
i komunikowania się w świecie;

rozwijanie odpowiednich postaw etycznych i moralnych;

inspirowanie i rozwijanie pasji i uzdolnień;



wyposażenie uczniów w umiejętność posługiwania się technologia informacyjna i 
komputerową;

kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowanie tradycji, kultury własnego regionu
i narodu;

propagowanie wartości zdrowego trybu życia;

promowanie postaw proekologicznych;

stwarzanie możliwości szeroko pojętej  współpracy z rodzicami

                                                   Model Absolwenta 

                                        Szkoły Podstawowej nr   9 w Legnicy

Nasz Absolwent:

jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach edukacji

ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu

ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoja przyszłość

samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń 
technologicznych

zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie

wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i kultury

przejawią postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i 
środowiska

zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego

zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe

dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną 

 przejawia postawy proekologiczne


