Wizja i misja szkoły
oraz
model absolwenta

Wizja szkoły
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich to szkoła przyjazna
i życzliwa dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju
intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich
wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego
i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnosić sukcesy
osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

Misja szkoły
Szkoła swoją działalność opiera na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania
wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno –
wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują
właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich
osobowości.
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i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych
uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych. Nauczyciele rozbudzają
chęć i szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, a przede wszystkim dążą
do rozwijania u uczniów poczucia dumy z osiąganych wyników i wzmocnienia samooceny.
Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji
i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie
zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności
za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności zawodowych.

Model absolwenta
Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich:
 Jest świadomy swoich mocnych stron, na których buduje poczucie swojej wartości.
 Jest człowiekiem myślącym, potrafiącym się uczyć i potrafiącym odnaleźć swoje miejsce w życiu,
dzięki świadomości konieczności uczenia się przez całe życie.
 Potrafi rozwiązywać problemy i konflikty poprzez dialog i negocjacje.
 Umie dbać o swój rozwój intelektualny i fizyczny.
 Potrafi korzystać z najnowszych technologii, szczególnie z technologii informacyjnej.
 Jest przygotowany do dalszego etapu kształcenia, osiągając w szkole wyniki na miarę swoich
możliwości.
 Akceptuje i zachowuje w życiu prawa i normy społeczne, a także prawa moralne związane
z poszanowaniem życia i zdrowia swojego i innych ludzi.
 Ma świadomość wartości rodziny, jest także świadomy swoich „korzeni” narodowych, kulturowych
i miejsca w społeczeństwie, jest otwarty na współpracę z innymi ludźmi, wyzbyty nietolerancji
i nacjonalizmu.
 Potrafi odnaleźć się na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.
 Szanuje tradycje szkoły i jest odpowiedzialny za jej wizerunek w środowisku.

