Koncepcja pracy szkoły

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.
Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów.

Wizja szkoły
Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Pragniemy, żeby
w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.
Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

Misja szkoły
Misją naszej szkoły jest:
kształtowanie pozytywnego systemu wartości, dobre wychowanie, rzetelna
nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Pasje
- rozwijamy pasje i zainteresowania naszych uczniów
prowadząc koła zainteresowań dostosowane do potrzeb
i grup wiekowych:

Klasy I-III SP
Ogólnorozwojowe, kulinarne
matematyczno-przyrodnicze
teatralne, czytelnicze
języka angielskiego
komputerowe
Szkolne Koło Caritas
plastyczne
artystyczne
Zrób to sam

Klasy IV-VI SP
dziennikarskie
czytelniczo-teatralne
przyrodnicze
religijne, fotograficzne
matematyczne
gitarowe,
kulturoznawcze z j.
włoskiego
ortograficzne

Klasy I-III PG i kl. II-III LO
fotograficzne,
dziennikarskie,
artystyczne, filmowe,
teatralne,
szachowe,
geograficzne, chemiczne
kulinarne, gitarowe,
kulturoznawcze z j. włoskiego

umuzykalniające
gry i zabawy logiczne
sportowe

turystyczne z elementami
historii
sportowe

Szkolne Koło Caritas,
laboratorium chemiczne,
miłośników biblioteki,
sportowe

- rozwijamy samorządność w szkole pobudzając inicjatywy uczniowskie
„Młodzi głosują”;
- dbamy o bliski kontakt uczniów z kulturą i sztuką, nasza młodzież wyjeżdża
do teatru, opery, filharmonii, kina, muzeów;
- cyklicznie organizujemy "Noc filmową" dla naszych szkolnych kinomanów
i pasjonatów sztuki filmowej;
- realizujemy projekty identyfikujące młodzież ze środowiskiem lokalnym:
+ "Żyj z pasją - działaj z pasją",
+ "Poznając przeszłość - odnajdziesz siebie",
+ „Zrób to sam”
+ „Dzień Przedsiębiorczości”
- nasi uczniowie zajmują wysokie lokaty w licznych zawodach sportowych:
badminton, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, futsal, koszykówka,
lekkoatletyka;
- inspirujemy młodzież do rozwijania swoich zainteresowań poprzez
organizowanie spotkań z pasjonatami z różnych dziedzin:
+ poeci,
+ pisarze,
+ regionoznawcy,
+ historycy
- nasi uczniowie odnoszą sukcesy w:
+ konkursach artystycznych np. "Piosenki pokolenia naszych
rodziców",
+ recytatorskich: "Słowo o Polsce", "Współczesna poezja rosyjska",
+ plastycznych: "Moja przygoda w muzeum", "Wirtualny spacer po
szkole", "Umarłym pamięć, żyjącym pojednanie. Polacy i Sybir XVIIIXX w.";
- realizujemy innowacje pedagogiczne
- przygotowujemy młodzież do egzaminów wstępnych na studia na kierunki
architektura i grafika;
- uczniowie redagują gazetkę szkolną „Szkolny Ekspres”, tworzą graffiti
i murale na ścianach sal lekcyjnych.

