
 

 

 

MISJA I WIZJA 

      Nasza szkoła za swe główne zadanie uważa nie tylko realizację programu,                      

ale przede wszystkim chce wychowywać uczniów, wspierać ich wszechstronny rozwój, 

być szkołą z charakterem. SP 4 w Grajewie, tak jak każda inna placówka, 

posiada koncepcję pracy szkoły. Jest to bardzo ważny dokument, który powstaje                      

w celu ustalenia kierunków wprowadzonych zmian w organizacji i działalności szkoły 

na konkretne lata. 

    Zadania szkoły zawarte są w dwóch ważnych i nieodłącznych aspektach.                        

Są to misja i wizja szkoły. Misja jest integralną częścią programu edukacyjnego szkoły. 

Pozwala nakreślić nie tylko zasadniczy cel placówki, ale również dbać o spójność 

programów nauczania, projektów, strategii rozwoju szkoły budżetu. Misja kojarzy się 

nam z posłannictwem, uduchowieniem, a tymczasem jest to po prostu zadanie                             

do wykonania. Wizja natomiast to trwałe wartości uzyskane w ciągu dłuższego okresu, 

opis przyszłego pożądanego stanu rzeczy. Te dwie wartości, misja i wizja, są ze sobą 

ściśle powiązane. 
W naszej szkole misja brzmi: 

,,Każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości”, 

,,Jesteśmy szkołą dla wszystkich i wszyscy możemy ją współtworzyć, ponieważ 

jesteśmy mądrzy wspólną mądrością, a najwyższym dla nas dobrem jest drugi 

człowiek”. 

Wizja 

,,Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”. 

 

   Znaczy to, że SP 4 w Grajewie, to placówka przyjazna uczniom i ich środowisku. 

Istniejemy dla ucznia i jego rodziny. Misją naszej szkoły jest stworzenie optymalnych 

warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowego każdego ucznia – zdolnego                                     

i tego mniej zdolnego. Jesteśmy po to, by kształcić, przekazać wiedzę, pomagać                         

w rozwiązywaniu problemów, wspierać uczniów w rozwoju, rozwijać ich talenty oraz 

opiekować się nimi. Każdy wychowanek naszej szkoły osiągnie sukces na miarę swoich 

możliwości. Chcemy wykształcić w nich pozytywne postawy zachowań oraz 

przygotować do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych. Uczymy 

uczniów, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie. Doceniamy każdy, nawet 

najmniejszy wkład pracy i postęp wszystkich uczniów. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby 

każdy uczeń rozwijał się we wszystkich kierunkach, to nierealne. Każdy sam decyduje, 

w którą stronę pójdzie, w co będzie inwestował, jaki i kim chce być, a rolą szkoły jest 

zapewnienie bezpieczeństwa oraz pomaganie uczniowi w najbardziej racjonalnym 

wykorzystaniu jego zasobów intelektualnych i osobowościowych. 


