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Towarzystwo Oświatowe Narewska jest organizacją zrzeszającą wszystkich zainteresowanych 

kondycją polskiej oświaty i tworzeniem jej nowych, alternatywnych form. Należą do niego przede 

wszystkim rodzice i nauczyciele. Głównym zadaniem Towarzystwa jest prowadzenie wszechstronnych 

działań na rzecz poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży, na rzecz uspołecznienia polskiego 

systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania. 

Wychowanie dzieci jest naszym obowiązkiem i ponosimy za nie odpowiedzialność.  Mamy więc prawo 

decydowania o tym, w jakich warunkach, kto i według jakiego programu uczy nasze dzieci. 

W poczuciu odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia zamierzamy prowadzić  dobrą 

szkołę, w pełni zgodną z podstawowymi zasadami pedagogiki. Doceniając rolę nauczycieli, chcemy 

podnieść ich status materialny i pozycję społeczną. Mając na uwadze różnorodne ograniczenia systemu 

bezpłatnego szkolnictwa, będziemy robić to na własny koszt, społecznie. Wiemy, że dobre wychowanie 

własnych dzieci jest dla większości rodziców sprawą najważniejszą.  Jest to silna motywacja do podjęcia 

dodatkowego wysiłku. 

Chcemy prowadzić placówkę oświatową, oferując  zarówno dobre warunki nauki dla dzieci jak i dobre 

warunki pracy dla nauczycieli. Szkoła powinna być mała, przyjazna dla uczniów, rodziców i 

pedagogów. Małe grupy, dobrze wykwalifikowani nauczyciele, osobisty kontakt między dzieckiem a 

wychowawcą bardzo dobrze wpływają na rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka. 

Zagwarantowanie warunków do wszechstronnego rozwoju zapewni uczniom poczucie bezpieczeństwa 

oraz umożliwienie kształtowania własnego systemu wartości, z uwzględnieniem zasad tolerancji, 

akceptacji indywidualnych postaw i poszanowania godności. Zależy nam również na integracji 

społeczności szkolnej. 

Model naszej szkolnej placówki powinien zależeć od możliwości i potrzeb dzieci, woli ich rodziców, 

koncepcji pedagogicznych nauczycieli. Mogą to być rozwiązania twórcze, autorskie, poszukujące 

nowych dróg. Swoją działalność będziemy prowadzili przy  współpracy ze wszystkimi instytucjami i 

organizacjami, które wspierają naszą inicjatywę. 

Tak realizowana koncepcja przyniesie nauczycielom prawo do podejmowania samodzielnych decyzji 

dydaktyczno-wychowawczych, uczniom prawo do określania własnej roli i miejsca w szkole, a także 

prawo do modyfikowania prezentowanych ofert edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami, a rodzicom 

prawo do tworzenia reprezentacji, która może mieć wpływ na organizację szkoły. 

Dołożymy starań, aby dzieciom i młodzieży stworzyć bardzo dobre warunki do wszechstronnej, 

rzetelnej edukacji.  

W Towarzystwie Oświatowym Narewska jest miejsce dla wszystkich ludzi czynu i dobrej woli - ludzi, 

którzy poświęcają swój czas i energię sprawie wychowania dzieci i młodzieży.  

 

Deklaracja programowa Towarzystwa Oświatowego Narewska została napisana na bazie Deklaracji 

programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego,  w ramach którego wielu rodziców i członków 

Towarzystwa Oświatowego Narewska przez wiele lat pracowało. 


