Wizja szkoły
Celem naszej szkoły jest wspieranie dziecka we wszystkich obszarach jego
osobowego rozwoju. W procesie tym szkoła opiera się na chrześcijańskim
systemie wartości. Uczestniczą w nim nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Szkoła stwarza warunki harmonijnego rozwoju przez ofertę edukacyjną
i wychowawczą dostosowaną do możliwości i potrzeb uczniów.
Szkoła kształtuje religijność ucznia przez wychowanie do świadomego
uczestnictwa w życiu religijnym.
W szczególny sposób szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania, przez
stałą współpracę, zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły
i formacji religijnej.

Absolwent
Posiada umiejętność wyszukiwania i przyswajania wiedzy korzystając ze
wszystkich dostępnych źródeł.
Osiąga taki poziom wiedzy i umiejętności, że może kontynuować naukę na
następnym etapie edukacyjnych.
Jest samodzielny, potrafi też pracować w zespole, wygrywać i przegrywać.
Dąży do rozwijania własnej osobowości we wszystkich sferach.
Ma rozwiniętą w sobie ciekawość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie
prawdy, dobra i piękna w świecie.
Szanuje zdanie i poglądy innych, nie ma uprzedzeń rasowych ani religijnych.
Jest wrażliwy na sprawy i potrzeby innych, troszczy się o innych.
Potrafi dokonywać wyborów, w odniesieniu do wartości chrześcijańskich.
Rozumie potrzebę osobistej troski o życie religijne i aktywnie uczestniczy
w życiu religijnym Kościoła.
Pielęgnuje tradycję i szanuje symbole narodowe i religijne.
Szanuje ogólnie przyjęte normy moralne, kulturalnie się zachowuje.
Potrafi korzystać ze źródeł informacji i wykorzystuje praktycznie wiedzę.

Nauczyciele
Doskonalą swój warsztat pracy.
Są twórczy, kreatywni, sprawiedliwi i kompetentni.
Są zobowiązani do troski o jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej.
Stawiają uczniom wysokie wymagania uwzględniając jednak ich indywidualne
możliwości.
Czują się zobligowani do wspierania uczniów w procesie ich rozwoju osobowego,
udzielania im pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń.
Mają dla ucznia czas, nie tylko w godzinach pracy.
Traktują ucznia podmiotowo.
Współpracują z rodzicami w procesie wychowania oraz włączają rodziców
w życie szkoły.
Troszczą się o mienie szkolne.

Misja szkoły
W zakresie kształcenia:
Dbamy o to, by nauczyciele mieli odpowiednie kwalifikacje oraz umożliwiamy
im stałe dokształcanie w ramach WDN i przez udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego.
Na lekcjach stosujemy aktywne metody nauczania.
Troszczymy się o umożliwienie realizacji bogatej oferty zajęć dodatkowych.
Zabiegamy o to, by baza dydaktyczna szkoły była stale wzbogacana.

W zakresie wychowania:
Współdziałamy z rodzinami i wspomagamy ich w procesie wychowania
opierając się na wartościach chrześcijańskich.
Kształtujemy postawy przywiązania do Kościoła, tradycji, regionu.
Uczymy szacunku i tolerancji wobec każdego człowieka.
Budujemy atmosferę życzliwości i akceptacji.
Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.
Wychowujemy do odpowiedzialności za siebie i innych.
Zapewniamy uczniom pobyt w świetlicy przed i po lekcjach oraz oferujemy
szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych.
Stwarzamy warunki harmonijnego rozwoju psychicznego i duchowego

