
„Tam sięgaj,  gdzie wzrok nie sięga”   
                                          Adam Mickiewicz

Misją naszej  szkoły jest   przekazywanie wiedzy oraz wszechstronny rozwój  ucznia
w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Jesteśmy nastawieni na indywidualny rozwój młodego
człowieka i wyposażenie go w takie umiejętności, które pozwolą mu na  kontynuację nauki
w wybranej  szkole  ponadpodstawowej,  a  także  twórcze  i  satysfakcjonujące  życie
w społeczeństwie.  Chcemy,  aby  absolwent  naszej  szkoły  jako  młody  Europejczyk  był
świadomy  swoich  korzeni  i  kultury,  ale  również  prezentował  postawę  pełną  szacunku
i życzliwości wobec innych. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki
której  uczniowie  z  entuzjazmem będą wkraczali  w świat  wiedzy,  zdobywali  kompetencje
kluczowe i poszerzali swoje horyzonty.

Zadaniem naszej szkoły jest:
✔ stwarzanie  właściwych  warunków  zapewniających  wszechstronny  rozwój  młodej

osoby, wykorzystując innowacyjne metody pracy;
✔ zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom i przygotowanie ich do

wyboru kierunku dalszego kształcenia;
✔ inspirowanie  i  rozwijanie  pasji  oraz  uzdolnień  poprzez  wdrażanie  uczniów  do

uczestnictwa w działalności pozalekcyjnej;
✔ rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, w tym  umiejętności posługiwania się

technologią informacyjną oraz porozumiewania się w językach obcych;
✔ propagowanie wartości zdrowego stylu życia, promowanie postaw proekologicznych

oraz idei zrównoważonego rozwoju;
✔ kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i moralnych w duchu poszanowania

tradycji, kultury własnego regionu i narodu;
✔ stwarzanie możliwości szeroko pojętej współpracy z rodzicami;
✔ wzbogacanie  warsztatu  nauczycieli  oraz  inspirowanie  ich  do  działań  twórczych,

a także rozwoju zawodowego.

Nasza  szkołę  tworzy  społeczność,  dla  której  ważne  są  wartości  takie  jak:  rozwój,
równość,  współpraca,  bezpieczeństwo  i  otwartość.  Chcemy,  by  młodzi  ludzie  czerpali
satysfakcję z uczenia się, a otrzymane wsparcie umożliwiało im wykorzystanie ich potencjału
oraz  osiąganie  wysokich  wyników  w  nauce.  Programy  i  metody  nauczania  stosowane
w naszej szkole mają na celu wykształcenie absolwenta, który będzie świadomym własnych
wartości, odpowiedzialnym obywatelem, rozumiejącym, że nauka nie kończy się w szkolnych
murach, lecz trwa całe życie. 



Wizję tą chcemy zrealizować poprzez:
✔ uwzględnianie w procesie edukacyjnym zróżnicowanych stylów uczenia się;
✔ przekazywanie treści odpowiadających na aktualne wyzwania cywilizacyjne;
✔ wprowadzanie  nowoczesnych  rozwiązań  edukacyjnych  i  innowacji;  zapewnienie

w szkole  atmosfery  bezpieczeństwa  i  współpracy  pomiędzy  dziećmi,  rodzicami
i nauczycielami;

✔ dbanie  o  różne  sfery  rozwojowe  uczniów,  w  tym  o  ich  rozwój  społeczny
i emocjonalny;

✔ wdrażanie  działań  profilaktycznych  mających  na  celu  chronienie  uczniów  przed
negatywnymi wpływami środowiska społecznego;

✔ bogate wyposażenie sal lekcyjnych i dbanie o wizerunek szkoły;
✔ wychowywanie  młodzieży  w  duchu  szacunku  wobec  historii,  tradycji,  kultury

i przyrody;
✔ umożliwianie nauczycielom podnoszenia kwalifikacji.


