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Jak postrzegam 
szkołę do, której 

chodzi moje 
dziecko?

bezpieczna

przyjazna 
dzieciom

kreatywna

dostosowana 
do potrzeb 

dziecka

rozwijająca 
talenty dziecka

ciekawe 
imprezy, 

wycieczki i 
uroczystości

nauczyciele 
znajdują czas 
dla dziecka

kolorowa 
odnowiona 

szkoła

ciekawy 
wystrój

zadowolone 
dzieci

nauka 
słuchania 

dzieci

dobra opieka nad 
dziećmi

przekazywanie 
wiadomości w 

ciekawy sposób

dzieci chętnie 
chodzą do 

szkoły

mili 
wyrozumiali 
nauczyciele

wesoła

wysoki 
poziom 

nauczania

szuka 
sponsorów

różnorodne 
konkursy

sala 
komputerowa i 
gimnastyczna

bardzo dobra 
współpraca  

nauczycieli z 
dziećmi i 
rodzicami

nauka 
słuchania  
dorosłych



koledzy, zabawa 
i zajęcia 

komputerowe

Moja szkoła to…

radosne 
przerwy, lekcje z 
p. Ewą, p. Igą i 

p. Małgosią

koledzy, 
koleżanki i fajna 

zabawa

sala 
gimnastyczna 

i ćwiczenia

fajne lekcje, 
miła pani, 
zajęcia na 

komputerze

duża przerwa, zabawa 
z kolegami, nauka 

piosenek, ćwiczenia 
na sali gimnastycznej



Moja szkoła 
to…

ćwiczenia na 
lekcjach w-f

gra w 
siatkówkę

wycieczki

zabawy z 
kolegami na 

boisku

gra w piłkę 
nożną na 

boisku

bal 
karnawałowy

zabawy na 
placu zabaw

rysowanie

lekcje w 
klasie



Moja szkoła 
to…

zajęcia 
komputerowe

gry i zabawy 
na sali 

gimnastycznej

lekcje w 
klasie

gra w piłkę 
nożną na 
przerwie

herbata w 
dużą przerwę

wycieczki i 
spacery

imprezy 
szkolne, 

uroczystości, 
zabawy

zabawy na 
placu 
zabaw



W mojej opinii 
szkoła 

demokratyczna to 
taka szkoła, gdzie…

można mieć 
swoje zdanie

liczą się ze 
zrozumieniem i 

potrzebami 
uczniów

wolność 
wypowiedzi

uczniowie 
traktowani są 
sprawiedliwie

uczniowie 
traktowani są w 

sposób tolerancyjny

rodzice maja takie 
same prawa jak 

nauczyciele i 
dzieci

uczniowie, 
nauczyciele i 
rodzice mogą 
wyrażać swoje 
opinie i zdanie

dzieci czują 
się swobodnie dzieci ubrane są wg 

uznania rodziców

jest szacunek dla 
drugiego 
człowieka

uczniowie mogą brać udział 
we wszystkich konkursach 

przedmiotowych i 
sportowych 

uczniowie 
traktowani są 

jednakowo bez 
względu na ich 
wyniki w nauce

są przyjemności, ale 
też dużo obowiązków



sprawiedliwa pomocna bezpieczna

wyrozumiała przestrzega 
się praw 
ucznia

tolerancyjnasamorządna
każdy może 

wyrazić swoje 
zdanie










