Misja szkoły
„Wychowanie jest sprawą serca”
św. Jan Bosko

Misją naszej szkoły jest kształcenie na wysokim poziomie i wychowanie dobrego chrześcijanina
i uczciwego Polaka.
Program wychowawczy oparty jest na systemie założyciela Towarzystwa Salezjańskiego,
świętego Jana Bosko, który zawiera się w haśle ROZUM – RELIGIA – MIŁOŚĆ.

Wizja szkoły
1. Podstawę działalności naszej szkoły stanowi religia i kultura chrześcijańska, zasady i wartości głoszone
przez Kościół Katolicki.
2. Wszystkie swoje zadania wobec uczniów i rodziców szkoła realizuje w duchu systemu wychowawczego
świętego Jana Bosko opartego na triadzie: ROZUM – RELIGIA – MIŁOŚĆ:
a) na zasadzie rozumu, gdzie uczeń jest podmiotem nauczania i wychowania a rozum jest narzędziem
poznawania świata
b) na zasadzie religii, gdzie wartości chrześcijańskie są podstawą procesu wychowawczego
c) na zasadzie miłości, poprzez stwarzanie środowiska przyjaznego uczniom, którego sercem jest relacja
mistrz-uczeń, przy czym nauczyciel jest świadkiem i przewodnikiem towarzyszącym uczniowi (asystencja)
3. Podstawowe cele szkoły wynikają z przepisów prawa i jej katolickiego charakteru:
a) integralny rozwój osobowy ucznia
b) wychowanie w duchu szacunku i odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dobro wspólne
c) wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej
4. Zadania szkoły:
a) zapewnienie wysokiego poziomu nauczania dostosowanego do zainteresowań i możliwości ucznia
b) stwarzanie warunków do osobistego poznawania i doświadczania wiary w Boga
c) stwarzanie warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów
d) rozwijanie kompetencji emocjonalnych w relacjach rodzinnych i społecznych
e) dbanie o bezpieczeństwo i edukacja prozdrowotna uczniów
f) wychowanie uczniów do poszanowanie tradycji, historii i kultury narodowej oraz szacunku
wobec innych kultur
g) uczenie rzetelności, systematyczności i sumienności
h) zapewnienie pomocy pedagogiczno-psychologicznej w zakresie funkcjonowania szkoły
5. Szkoła realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez:
- zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne ukierunkowane na wsparcie ucznia w procesie uczenia się
- różne formy aktywności naukowej, społecznej, kulturalnej
- współpracę z organizacjami i instytucjami, władzami samorządowymi i stowarzyszeniami działającymi
na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

