
 

MISJA SZKOŁY 

      Misją szkoły jest budowanie i kształcenie więzi z tradycją i kulturą narodową. Przez 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. Szkoła ma wspierać rozwój każdego 

ucznia, rozwijać cech umysłu i osobowości w nauczaniu zawodowym i ogólnym. 

Zespół  Szkół nr 32 w Warszawie to szkoła, która: 

 zapewnia uczniom pełen rozwój intelektualny, moralny, emocjonalny, fizyczny, w 

zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej 

 

 umożliwia uczniom i nauczycielom odbywanie zajęć w dobrze wyposażonych 

pracowniach 

 

 wraz z młodzieżą i rodzicami prowadzi  szeroki zakres działań zmierzających do 

zwiększenia estetyki szkoły i powiększenia jej dorobku dydaktycznego 

 

 przygotowuje młodego człowieka do życia w zintegrowanej Europie 

 

 umożliwia kształcenie ogólne w klasach integracyjnych  

 

 wspiera rozwój talentów i umożliwia uczniom mniej zdolnym zdobycie zawodu 

 

 zachęca uczniów do brania udziału w olimpiadach i konkursach. 

 

 tworzy dobry klimat i przyjazną atmosferę w gronie pedagogicznym i wśród 

pracowników szkoły 

 

 podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole 

 

 kształtuje wśród uczniów postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi 

 

 inicjuje sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje 

talenty i zainteresowania 

 

 otwiera się na współpracę z rodzicami i środowiskiem, w tym z samorządami i innymi 

organizacjami wspierającymi rozwój szkoły i ucznia 

 

 umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

funkcjonowania w zakładzie pracy, środowisku lokalnym i w świecie, 

 



 wychowuje człowieka samodzielnego, kreatywnego, dobrze przygotowanego 

zawodowo oraz  do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach ,  

  

 pozytywnie motywuje uczniów do wszechstronnego rozwoju, 

 

 uczy efektywnego współdziałania w zespole, 

 

 rozwija wrażliwość na piękno przyrody oraz poczucie współodpowiedzialności za 

środowisko naturalne, kształci poczucie estetyki i piękna  

 uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 

 

 rozwija poczucie odpowiedzialności za postępowanie, zdrowie i bezpieczeństwo 

własne i innych,  

 

 uczy poszanowania cudzej własności, otwartości na innych ludzi, oraz uznawania 

prawa każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, 

oryginalności i kreatywnego myślenia, 

 

 wychowuje w duchu patriotyzmu, pielęgnuje język ojczysty, tożsamość narodową, 

 

 jest współorganizatorem życia kulturalnego w lokalnym środowisku 

 

WIZJA SZKOŁY 

 

Wszystkie działania powinny być skierowane na doskonalenie trzech obszarów pracy 

szkoły: 

 

Obszar kształcenia   

 być placówką o wysokim poziomie nauczania, 

 stwarzać środowisko sprzyjające uczeniu się, 

 stosować aktywizujące metody nauczania, 

 uczyć wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz efektywnie 

posługiwać się technologią informacyjną, 

 indywidualnie podchodzić do ucznia, dobierać metody, formy i zadania,   

 stosować motywacyjny system oceniania uczniów, 

 organizować konkursy, zawody wyzwalające w uczniach chęć współzawodnictwa 

celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych, 

 inspirować uczniów i nauczycieli do działań twórczych prowadzących do 

samorozwoju, 

 dawać szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i co jest jego pasją, 

 rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie 

zróżnicowanych zajęć pozalekcyjnych, 

 kształtować potrzebę używania języka polskiego w codziennej komunikacji, uczyć 

dbałości o język ojczysty, 

 rozbudzać aspiracje edukacyjne, motywować do podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej 

i kwalifikacji zawodowych  

 uczyć metod aktywnego poszukiwania pracy oraz sztuki autoreprezentacji  



 wpajać zasady etyki i kultury zawodu 

 ustawicznie podnosić poziom wykształcenia kadry pedagogicznej. 

 

 

Obszar wychowania i opieki 

 wdrażać program wychowawczy w codziennym życiu szkoły, 

 stwarzać atmosferę przyjazną wszystkim uczniom, 

 traktować uczniów jako osoby o określonym imieniu i nazwisku, o niepowtarzalnej 

historii i drodze życiowej, 

 zapewnić szkołę bezpieczną i kameralną, wolną od przemocy oraz wszelkich środków 

odurzających, 

 przygotować do wyboru przyszłej kariery zawodowej zgodnie z osobistymi 

zainteresowaniami, możliwościami intelektualnymi i psychofizycznymi  oraz 

potrzebami rynku pracy, 

 integrować społeczność szkolną poprzez organizowanie ciekawych spotkań, 

wycieczek, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świąt, 

 współpracować z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, 

 wdrażać program profilaktyki, 

 rozpoznawać i ustalać potrzeby opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacyjne, 

reedukacyjne, socjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, logopedyczne, 

 w miarę potrzeby i możliwości wspomagać rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

 respektować zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej, 

 sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów,  

 oceniać uczniów rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie, 

 organizować pomoc materialną dla uczniów, którzy tego potrzebują. 

 

 

Obszar zarządzania i organizacji 

 

 współpracować z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalać kierunki rozwoju, 

 dbać o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych, 

 zapewniać kadrze możliwość rozwoju przez formy doskonalenia zawodowego, 

 tworzyć inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego, 

 nawiązywać kontakty z różnymi szkołami i innymi placówkami w celu wzajemnej 

wymiany doświadczeń, 

 umiejętnie rozpoznawać mocne i słabe strony szkoły oraz stosownie do nich planować 

dalszy rozwój szkoły, 

 systematycznie wzbogacać wyposażenie szkoły, 

 promować szkołę w środowisku. 

 

 

 

PROFIL ABSOLWENTA 

Absolwent Zespołu  Szkół nr 32 w Warszawa  ma być dobrze przygotowany do 

kontynuowania nauki na wyższej uczelni i innych szkołach, oraz do wejścia na rynek pracy. 

To młody człowiek z ukształtowanym systemem wartości, mający cel w życiu i pracy, 



odpowiedzialny, chętny do pracy społecznej, nastawiony optymistycznie do życia oraz 

umiejący ocenić swe mocne i słabe strony. 

 Dyrektor Szkoły 

Jolanta Pindelska 
 


