Szkoła Podstawowa w Świlczy
wyróżniona przez
Wójta Gminy Świlcza „Bonem Edukacyjnym"

Każda szkoła, placówka oświatowa realizuje cele i określone zadania. Ma
wypracowane metody kształcenia ogólnego, własną historię, a zgrana grupa
zarządcza wie, że ,,Cuda są przereklamowane, a liczą się tylko umiejętności
i skuteczność".
Jednym z najważniejszych priorytetów do osiągania sukcesów jest
współpraca, która dzisiaj- dla dobrze funkcjonującej i rozwijającej się szkoły jest profesjonalną koniecznością! Obecnie rolą szkoły, oprócz tak bardzo
ważnych funkcji dydaktycznych, jest dbałość o jej wszechstronny rozwój
w każdym sektorze oraz budowanie autentycznego wizerunku i obrazu całej
społeczności szkolnej. Zaangażowana i innowacyjnie pracująca kadra
pedagogiczna wie, że dobre wyniki mają swój początek w precyzyjnie
wyznaczonych celach. Te i inne zadania w Szkole Podstawowej w Świlczy są

realizowane, a jeśli nawet zdarzają się przekierowania ,to niezależnie od tego
co się dzieje, robienie tego, co należy jest na pierwszym miejscu. Wiele
inicjatyw i pomysłów realizowanych jest przez nauczycieli wspólnie z dziećmi,
młodzieżą i rodzicami. Dzielimy się tym, co mamy, bo dobrej szkoły potrzebują
też rodzice.
Nie trzeba było wizytatorów, by ocenić funkcjonowanie pracy szkoły,
a wyróżnienie Bonem Edukacyjnym przez Wójta Gminy Świlcza Adama
Dziedzica (12.10.2017 r.) podczas Gminnych Obchodów Dnia Edukacji
Narodowej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej, jest szczególne
i najlepszym tego dowodem. Szkoła w Świlczy ma warunki, przestrzeń dla
rozwoju, a kadra pedagogiczna sprawdza się i wykorzystuje swój potencjał.
Otrzymane wyróżnienie to praca ludzi - całego zespołu, który tworzy
środowisko sprzyjające rozwojowi dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa
szkolnego. Dobra współpraca z Organem Prowadzącym umożliwia realizację
pomysłów, przedsięwzięć, działających organizacji szkolnych, m.in. Gromady
Zuchów ,,Poszukiwacze Skarbów", Drużyny Harcerskiej „Podkarpackie Rysie",
działającej sekcji bokserskiej, wyposażonych siłowni czy tworzonego szkolnego
koła bilardowego. Taki obraz utwierdza w przekonaniu, że placówka oświatowa
w Świlczy stara się spełniać oczekiwania i stawia na edukację poprzez wiedzę
i organizację, a w myśl słów „Pochwała jest najlepszym sposobem pokazania
innym, że ich praca jest doceniona” idziemy do przodu w celu zdobywania
nowych osiągnięć i sposobów inwestowania w rozwój szkoły.
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