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Leitbild unserer STS-Mitte in polnischer Sprache e:
1. Różnorodność jest bogactwem
Różnorodność kulturową w naszej szkole uznajemy za bogactwo. Jesteśmy przekonani o tym,
że każdy od każdego może się czegoś nauczyć. Widzimy naszą szkołę jako miejsce spotkań
różnych grup społecznych i społecznej nauki, w którym mogą żyć ze sobą ludzie z różnych
kultur i religii, mający różne poglądy, różny potencjał i mówiący różnymi językami.

2. Silna społeczność szkolna
Tworzymy wszyscy razem – kierownictwo szkoły, grono pedagogiczne, wszyscy pracownicy,
uczennice i uczniowie oraz ich rodzice – silną szkolną społeczność. Uczymy się i żyjemy ze sobą
w klimacie pełnym tolerancji, zasad demokratycznych, wzajemnego szacunku i braku agresji.
Rozwijamy przez to silne poczucie wspólnoty i zadowolenie wszystkich uczestników.

3. Przygotowanie do zawodu i do życia
Nasza szkoła realizując długoterminową podstawę programową trwającą
od klasy 5 do 13 przygotowuje do samodzielnego życia i do zawodu. Cenimy sobie współpracę
z zewnętrznymi miejscami nauki, takimi jak firmy, punkty doradztwa czy uczelnie. Celem tego
jest przede wszystkim umocnienie własnej osobowości i umiejętności pracy w grupie.

4. Sztuka i sport ukazują szczególną stronę nauki
Uważamy sztukę (teatr, muzykę, plastykę) i sport jako podstawowe szkolne zajęcia i
korzystamy z ich bogactwa do rozwijania osobowości. W ten sposób mogą być rozpoznane i
wspierane talenty oraz pozytywnie rozwijana pewność siebie, ambicja i zachowania społeczne.
5. Szkoła jako środowisko życiowe
Nasza szkoła jest miejscem do nauki, pracy, jedzenia i zabawy. Chodzi nam przede wszystkim
o odpowiednią ofertę ruchu i relaksu, zdrowe odżywianie, zrównoważony rozwój ekologiczny
i przyjemna atmosferę do nauki.

6. Integracja w dzielnicy
Nasza szkoła jest ważną częścią dzielnicy, szeroko powiązaną z lokalnymi instytucjami i
inicjatywami. Dzielnica jako dodatkowe miejsce nauki oferuje oprócz zajęć szkolnych
możliwość zbierania doświadczenia i nawiązywania kontaktów.
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