PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W RESZLU
MISJA SZKOŁY
1. Jesteśmy po to, by wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności sprzyjające ich
wszechstronnemu rozwojowi.
2. Jesteśmy dla uczniów i ich rodziców, pracowników szkoły oraz społeczności lokalnej.
3. Chcemy wspierać ucznia.
4. Bezpośrednio z nami współpracują : uczniowie, rodzice, mieszkańcy naszej gminy,
szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne.
5. W swojej pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej uwzględniamy opinie
rodziców.
WIZJA
1. Gimnazjum nr 1 w Reszlu to szkoła wychowująca, którą tworzą nauczyciele,
uczniowie i rodzice. Szkoła zapewnia optymalne warunki rozwoju uczniom
i wychowankom.
2. Program szkoły ukierunkowany jest na potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego
i lokalnego, zapewnia dobre przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia,
daje równe szanse uczniom do rozwoju zdolności i umiejętności.
3. Jasny i spójny program wychowawczy, poprzez konsekwentnie realizowany system
oddziaływań, kształtuje pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się
powszechnie akceptowane zasady moralne.
4. Szkoła zapewnia swoim uczniom optymalne warunki pracy.
5. Dobrze wyposażona oraz zorganizowana, jest atrakcyjnym miejscem pracy dla kadry
pedagogicznej, a dla uczniów jest miejscem, w którym chętnie przebywają.
6. To szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia.
7. Placówka swoje zadania realizuje w ścisłej współpracy z rodzicami, aktywnie
działającą radą szkoły i radami klasowymi, a także ze środowiskiem lokalnym –
wsparcie władz miejskich.
PRIORYTETY
1. Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności.
2. Przygotowanie możliwie największej liczby uczniów do dalszej nauki.
3. Rozwijanie poczucia solidarności. Prowadzenie takich działań, by wszyscy uczniowie
opanowali przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności.
4. Przygotowanie uczniów do współuczestnictwa na rynku pracy.
5. Nauczenie uczenia się.
6. Szczególna troska nad uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
MODEL ABSOLWENTA
1. POSIADA:
• znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie podstawowym,
• wiedzę niezbędną do współtworzenia nowej rzeczywistości,
• wiarę w siebie w dążeniu do wyznaczonego celu.

2. UMIE:
• posługiwać się komputerem,
• powiązać wiedzę z praktyką,
• komunikować się,
• korzystać z różnych źródeł wiedzy,
• świadomie podejmować próby łączenia zdobytej wiedzy w spójną całość.
3. POTRAFI:
• być tolerancyjnym, samodzielnym, odpowiedzialnym,
• dbać o własny rozwój,
• przestrzegać zasad kultury,
• szanować przepisy prawne,
• współpracować w grupie,
• być kreatywnym,
• konstruktywnie rozwiązywać problemy,
• dokonać właściwego wyboru przyszłej drogi życiowej.
4. JEST:
• twórczy i samodzielny,
• pełen wiary w siebie i swoje możliwości w dążeniu do samodoskonalenia się,
• zwolennikiem zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień.

