
Misja Zespołu Szkół nr 12 
 
 

 

Zespół Szkół nr 12 tworzą Szkoła Podstawowa nr14 im. Tadeusza Kościuszki, 

istniejąca od 1915 roku i Przedszkole nr 86 utworzone w 2014 roku. 
 

Najważniejszym zadaniem Szkoły jest dobro dziecka, czyli stworzenie optymalnych 

warunków do nauki, poczucie bezpieczeństwa i pomocy w harmonijnym rozwoju. 

Szczególnie ważne w pierwszych latach nauki jest poznanie przez naszych podopiecznych 

radości, jakie daje nauka przez zabawę, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi 
 
i nauczycielami, odkrywanie i rozpoznawanie otaczającego świata. 
 

Szkoła jest placówką działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i 

życzliwości. Przygotowuje do samodzielnego życia we współczesnym świecie. Nauczyciel 

jest dla uczniów przewodnikiem po otaczającej rzeczywistości, mistrzem i przyjacielem, 

służącym radą i pomocą. Priorytetem w jego codziennej pracy jest ukształtowanie ucznia jako 

przyszłego obywatela szanującego tradycję, historię narodu i państwa polskiego, obywatela 

Europy, empatycznego wobec innych ludzi, gotowego do świadomego wyboru dalszej drogi 

kształcenia oraz pełnienia różnych ról w społeczeństwie. 
 

Szkoła jest nastawiona na rozwój zainteresowań i zdolności uczniów, dlatego 

zapewnia szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. 
 

Dążymy do tego, by rodzice aktywnie współpracowali ze Szkołą. Nasza placówka 

wspiera wysiłki rodziców, tworząc szansę skutecznych działań wychowawczych dla dobra 

każdego wychowanka, a rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu 

edukacji i wychowania. Pomagają nam w tym różne organizacje, instytucje oraz specjaliści, z 

którymi na co dzień współpracujemy. 
 

Szkoła oferuje doskonałe warunki kształcenia – duże, wygodne sale lekcyjne, 

przestronne korytarze, obszerną bibliotekę z czytelnią multimedialną, salę astronomiczną 

połączoną z obserwatorium i sale informatyczne. Zadbany, zielony teren wokół szkoły, place 

zabaw dla dzieci sprzyjają odpoczynkowi uczniów podczas przerw, a boisko sportowe, 

nowoczesna sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową i siłownia – rozwojowi fizycznemu 

uczniów. Jesteśmy wyczuleni na potrzeby uczniów mających kłopoty z poruszaniem się. Do 

ich potrzeb dostosowane są szkolne toalety oraz winda, pozwalająca im przemieszczać się po 

obiekcie. 
 

Pragniemy, by naukę w naszej szkole uczniowie uważali za cenny dar, a nie 

trudny obowiązek. 


