MISJA SZKOŁY

„ BYĆ WESOŁYM, DOBRZE CZYNIĆ
I POZWOLIĆ PTAKOM ŚPIEWAĆ !”
Św. Jan Bosko

Podstawę działalności naszej szkoły stanowi tradycja chrześcijańska,
zasady i wartości głoszone przez Kościół Katolicki oraz program wychowawczy
oparty na systemie prewencyjnym św. Jana Bosko - założyciela Towarzystwa
Salezjańskiego oraz jego filarach zawierających się w haśle
ROZUM - WIARA - MIŁOŚĆ.
Misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów poprzez
stworzenie im warunków umożliwiających zdobycie wysokiego poziomu
wiedzy, umiejętności kreatywnego myślenia oraz wszechstronne rozwijanie ich
zainteresowań i talentów.
Poprzez różnego rodzaju inicjatywy pozalekcyjne pomagamy młodemu
człowiekowi w poznawaniu siebie, innych i świata tak, aby mógł on odkryć
swoje życiowe powołanie i był zdolny do podejmowania odpowiedzialności za
swoje życie religijne oraz działania w życiu dorosłym.

WIZJA SZKOŁY
Podstawą i odniesieniem w naszym systemie edukacyjnym
są wartości chrześcijańskie
Szkoła zapewnia swoim uczniom integralny rozwój intelektu, wiary
i sfery emocjonalnej
Szkoła wychowuje młodzież świadomą swojej tożsamości jako chrześcijanina, człowieka i Polaka
Szkoła stwarza warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia,
jego wiedzy i umiejętności
Szkoła dba o wysoką jakość nauczania i wychowania
Szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów
Szkoła angażuje młodzież w różnego rodzaju inicjatywy pozaszkolne
i buduje w nich poczucie przynależności do wspólnoty szkolnej
Szkoła promuje osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków
Szkoła jest otwarta na dialog i potrzeby uczniów oraz ich Rodziców
Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, uczelniami wyższymi
oraz innymi instytucjami mającymi wpływ na rozwój edukacyjny
młodzieży.

Pragniemy, by uczeń naszej szkoły:
Był świadomy swoich talentów i własnej wartości
Miał odwagę przyznawać się do wyznawanych wartości
Potrafił krytycznie interpretować otaczającą go rzeczywistość
Dążył do zdobywania wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności
Znał języki obce w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się
Rozwijał swoje pasje i zainteresowania
Był człowiekiem szczęśliwym i ciekawym świata
Dbał o swoje zdrowie fizyczne poprzez różnego rodzaju formy aktywności
sportowej i turystycznej
Dbał o środowisko naturalne
Podejmował odpowiedzialność za siebie i innych
Charakteryzował się wysoką kulturą osobistą
Szanował godność drugiego człowieka
Dbał o swoje życie moralne i religijne

