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MISJA I WIZJA SZKOŁY 

I. Organizacja i kierowanie szkołą 

Realizujemy zapisane w ustawie o systemie oświaty zasady wolności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i solidarności. 

Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań. 

Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych. 

Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. 

Tworzymy motywacyjny i inspirujący system nadzoru. 

Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. 

Dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie. 

 
II. Kształcenie 

 
l.a) W kształceniu teoretycznym w poszczególnych zawodach: 

 uczymy metodami aktywizującymi, 

 stosujemy integrację międzyprzedmiotową, 

 wdrażamy technologię informacyjną i aktywne metody pracy, 

 doskonalimy umiejętności posługiwania się językiem angielskim, co stwarza szansę sprostania wyzwaniom XXI wieku 

 dbamy o stałą aktualizację wiedzy 

 kształtujemy umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowej zgodne z podstawą programową standardami ze  

                  standardami wymagań egzaminacyjnych 



 wspieramy rozwój samorządności, przedsiębiorczości i aktywności społecznej i zawodowej naszych uczniów, co w sytuacji i 

                 integracji z Unią Europejską, ma kluczowe znaczenie dla dalszych losów młodych ludzi. 

 

1. b) W kształceniu praktycznym w poszczególnych zawodach: 

 zapewniamy nowoczesną bazę do zajęć praktycznych, 

 dobieramy do współpracy w szkoleniu pracowników o wysokich umiejętnościach zawodowych, 

 uwzględniamy kształtowanie pożądanych postaw zawodowych. 

2. Stosujemy jednolity i obiektywny system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia oraz motywację do samorozwoju. 

3. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły. 

Zarządzanie jakością inspiruje nas do twórczości, zaś jej mierzenie służy ustawicznemu doskonaleniu. 

 

III. Opieka i wychowanie 

 
Tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Praca wychowawcza szkoły skierowana jest na rozwój 

zawodowy i społeczny ucznia, mając na uwadze przede wszystkim aktywne i swobodne poruszane się młodego człowieka we współczesnym 

świecie i na rynku pracy. 

Realizujemy założenia: 

 Programu Wychowawczego-profilaktycznego Szkoły  

Jasno i precyzyjnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia. 

Dbamy o wszechstronny rozwój postawy humanizmu społeczności szkolnej. 

 


