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MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ:

Mottem koncepcji jest myśl patrona szkoły Stanisława Staszica 

„Być narodowi użytecznym”.
 
Jesteśmy  Zespołem,  który  kształtuje  osobowość  i  wspiera  indywidualny  rozwój 

uczniów,  poszerza  ich  wiedzę  i  umiejętności.  Szanujemy  naszych  uczniów,  chcemy  by

w Szkole czuli się dobrze, mieli poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa. Dbamy o ich 

społeczną użyteczność - by byli jak najlepiej przygotowani do dalszej nauki i konkurencyjni 

na rynku pracy.

Staramy się wspierać rodziców naszych uczniów w wychowaniu ich dzieci. Cieszymy 

się, gdy rodzice chcą współdecydować o warunkach wychowania i nauki w naszej Szkole. 

Dbamy o własny rozwój.

Nieustannie  podnosimy  swoje  kwalifikacje  pedagogiczne  i  wzbogacamy  bazę 

dydaktyczną.  Chcemy  rozwijać  kluczowe  kompetencje  uczniów  i  spełniać  narastające 

oczekiwania pracodawców.

WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ:

Wizja szkoły odnosi się także do słów patrona Stanisława Staszica 

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna  
praca go obrobi i wartość mu wielką nada”.

 Celem  naszej  szkoły  jest  dobre  przygotowanie  uczniów  do  podjęcia  nauki  na 

wyższym  etapie  kształcenia,  do  samodzielnego  życia  w  rodzinie  i  społeczeństwie.

Dla  nauczycieli,  każdy  uczeń  jest  jednakowo  ważny  i  każdemu  pomagamy,  by 

osiągnął sukces.

1. SZKOŁA:

• jest wspólnotą nauczycieli, rodziców i uczniów,

• jest placówką nowoczesną, przyjazną i rozwijającą się,

• ma na celu przygotować absolwentów do samodzielnego funkcjonowania 

w otaczającym świecie,

• program szkoły ukierunkowany jest na ucznia,  jego potrzeby,  umożliwia 

mu wszechstronny rozwój osobowości,
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• w proces opiekuńczo – wychowawczy zaangażowani są rodzice,

• popiera wszelkie działania wspomagające proces uczenia się; rozwija pasje 

i zainteresowania uczniów,

• dobrze przygotowuje uczniów do wyboru kierunków studiów pod opieką 

wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów,

• umożliwia  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  wszystkim  uczniom, 

wspiera  rodzinę  oraz  uwzględnia  w  swoich  działaniach  potrzeby 

środowiska lokalnego,

• poszerza kontakty z innymi szkołami z kraju i Europy. Realizuje projekty 

międzynarodowe.  mające  na  celu  nawiązanie  współpracy  z  uczniami  

i nauczycielami z całego świata,

• utrzymuje  stałe  kontakty  ze  szkołami,  których  patronem  jest  Stanisław 

Staszic,  współpracując  także  z  Towarzystwem  Przyjaciół  Szkół 

Staszicowskich, którego siedziba mieści się w naszej szkole,

• kształtuje postawy proekologiczne,

• propaguje zdrowy styl życia organizując zajęcia profilaktyczne, sportowe 

i rekreacyjne,

• zapewnia uczniom bezpieczeństwo, opiekę psychologiczną i pedagogiczną 

oraz pomoc w trudnych sytuacjach,

• pielęgnuje tradycję

2. UCZNIOWIE:

• są dobrze przygotowani do życia, by być – jak pragnął Stanisław Staszic - 

„narodowi użytecznym”,

• rozwijają w szkole swoją osobowość, uzdolnienia i talenty, 

• osiągają dobre wyniki w nauce i zachowaniu, 

• odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, 

• uczestniczą  w zajęciach dodatkowych,

• otrzymują wyniki na miarę swoich możliwości z egzaminu maturalnego, 

a także egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

• współtworzą  szkołę,  aktywnie  włączając  się  w  różne  przedsięwzięcia 

i   w jej życie,
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• pozytywnie  myślą  o  sobie  i  innych,  są  wrażliwi  na  potrzeby  drugiego 

człowieka, troszczą się o wspólne dobro,

• współdziałają  z  dorosłymi  i  rówieśnikami,  poszukują  oraz  znajdują 

sojuszników  w  swych  działaniach,  korzystają  ze  wsparcia,  jakiego 

udzielają im nauczyciele.

3. NAUCZYCIELE:

• szczególną  opieką  obejmują  zarówno  uczniów  mających  trudności 

w nauce jak i tych , którzy posiadają indywidualny tok nauczania poprzez 

motywowanie ich do nauki i wspieranie w trudnych sytuacjach,

• wychowują w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych,

• odkrywają pasje młodzieży i pozwalają im je rozwijać,

• starają się zaciekawić uczniów wiedzą, rozbudzać ich ambicje i aspiracje.

• wykorzystują  w  czasie  zajęć  technologie  informacyjne  i  metody 

aktywizujące,

• czują  się  współodpowiedzialni  za  szkołę,  identyfikują  się  z  jej  celami 

i programem wychowawczym,

• inicjują  działania  zmierzające  do  pozyskania  środków  finansowych  dla 

szkoły.

4. RODZICE:

• wspierają  pracę  szkoły  i  Rady  Pedagogicznej  w  działaniach  na  rzecz 

młodzieży, 

• inicjują przedsięwzięcia wychowawcze,

• wspomagają finansowo szkołę.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY:
    Mając  na  względzie  przygotowanie  młodego  człowieka  do  aktywnego  życia 

w  społeczeństwie  dążymy w  procesie  kształcenia  i  wychowania,  aby  efektem  naszej 

pracy był absolwent, który: 

- jest osobą tolerancyjną, szanującą poglądy innych,

- nie boi się podejmować trudnych decyzji i ponosić za nie odpowiedzialność,
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- jest samokrytyczny,

- jest świadomy swojego miejsca i obowiązków w społeczeństwie,

- potrafi zadbać o swoje zdrowie i uwzględnia potrzeby zdrowotne innych,

- identyfikuje się ze swoją miejscowością, regionem i potrafi je reprezentować, 

- służy pomocą innym,

- jest otwarty na kontakty z innymi ludźmi,

- jest osobą otwartą na poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności,

- ma poczucie tożsamości ze swoją Ojczyzną i wspólnotą europejską, szanuje 

   ich kulturę i tradycje, 

- szanuje kulturę  i tradycje swojej Ojczyzny,

- dba o środowisko naturalne.

     Zadaniem grona  pedagogicznego  jest  pełnienie  funkcji  przewodnika  na  drodze 

wszechstronnego  rozwoju  ucznia  i  dbanie  o  podnoszenie  własnych  kwalifikacji 

zawodowych. 
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