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MISJA SZKOŁY

We  wszystkich  działaniach  kierujemy  się  wyznawanymi  wartościami  oraz  poszanowaniem  praw 
i godności  człowieka,  zgodnie  z  Konwencją  o  Prawach  Dziecka  oraz  Konwencją  o  Ochronie  Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności.
Wychowujemy  uczniów  w  duchu  uniwersalnych  wartości  moralnych,  tolerancji,  humanistycznych 
wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
Kultywujemy  tradycje  oraz  ceremoniał  szkolny,  a  wszystkie  działania  pedagogiczne  i  opiekuńczo  - 
wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, 
społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.
Pracujemy  z  młodzieżą  w  oparciu  o  nowoczesne  programy  kształcenia  ogólnego  oraz  zawodowego 
i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.
Przygotowujemy młodzież  do świadomego i  racjonalnego funkcjonowania w świecie  ludzi  dorosłych 
oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
Ściśle  współdziałamy  z  rodzicami  (którzy  są  najlepszymi  sojusznikami  nauczycieli,  zwłaszcza 
wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
Organizujemy  i  prowadzimy  współpracę  z  uczelniami  wyższymi,  przedstawicielami  przemysłu, 
środowiskowymi  instytucjami  pomocowymi,  jak  również  stowarzyszeniami  wyższej  użyteczności 
publicznej oraz partnerami zagranicznymi.
Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich 
„klientów” Szkoły.
Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne  badanie,  diagnozowanie  i  ocenianie  jakości  pracy  Szkoły,  a 
wyniki  ewaluacji  skutków  działań  statutowych  i  pozastatutowych  wykorzystujemy  do  stałego 
doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy  nowoczesną  szkołą  polskiego  systemu  edukacji,  stale  podnoszącą  wyniki  nauczania  oraz 
stosującą efektywne technologie kształcenia zawodowego.
W szczególności nasza Szkoła legitymuje się wysoką jakością pracy, a absolwenci są przygotowani do:

1. twórczego działania,
2. sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie,
3. przedsiębiorczego działania na rynku pracy,
4. posługiwania się wiedzą oraz umiejętnościami w życiu codziennym i zawodowym,
5. aktywnego i zdrowego trybu życia,
6. ustawicznego samokształcenia i umiejętnego dostosowywania się do zachodzących zmian.

Zapewniamy optymalne warunki kształcenia, a ponadto stwarzamy dodatkowe możliwości oraz szanse 
rozwoju nie tylko kształcącej się młodzieży, ale i zatrudnionemu personelowi.


