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.

Nauka
- w naszej szkole pracuje kompetentna i wykwalifikowana
kadra, która ciągle doskonali się i dokształca;
- wspieramy każdego ucznia w poszukiwaniu własnej
ścieżki edukacyjnej i kształtowaniu własnej osobowości;
- rozwijamy indywidualne możliwości intelektualne każdego
ucznia, kreatywność oraz umiejętność współpracy w grupie;
- uczniów z problemami obejmujemy opieką i pomocą
wykwalifikowanych specjalistów: pedagoga, psychologa,
socjoterapeuty, logopedy, terapeuty pedagogicznego,
terapeuty SI, surdopedagoga, oligofrenopedagoga, doradcy
zawodowego;
- dzieci i młodzież naszej szkoły ma możliwość uczęszczania na zajęcia
dodatkowe, wyrównawcze oraz szereg kół zainteresowań;

- mamy laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
+ historycznego,
+ biologicznego,
+ geograficznego,
+ matematycznego,
+ języka angielskiego,
+ języka francuskiego,
+ języka rosyjskiego,
+ informatycznego,
+ fizycznego,
+ wiedzy biblijnej,
- osiągamy wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych;
- organizujemy wystawy okolicznościowe, poszerzające wiedzę naszych
uczniów:
+ "Przystanek Niepodległość",
+ "Krzyże i kapliczki",
+ "Obchody Milenium Chrztu Polski";
- oferujemy atrakcyjnie prowadzone zajęcia z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej i innych multimediów:
- oferujemy na wysokim poziomie naukę języków obcych (język angielski,
język niemiecki, język rosyjski);
- przygotowujemy naszych uczniów do udziału w konkursach o zasięgu
szkolnym, gminnym i lokalnym:
+ Turniej Wiedzy Regionalnej "Nasza Mała Ojczyzna - Choroszcz
i Okolice",
+ Turniej Szachowy,
+ Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych,
+ Mistrz Ortografii,
+ Śladami wielkich Mistrzów;
+ „Mistrzowie Matematyki”
+ „Gminny Turniej Matematyczny”
+ „Gminny Konkurs Języka Angielskiego”
- współpracujemy z innymi gimnazjami w ramach zajęć laboratoryjnych
Klubu Młodego Chemika oraz innymi szkołami podstawowymi
im. H. Sienkiewicza, szkołami podstawowymi w ramach warsztatów
ekologicznych;
- współpracujemy z uczelniami wyższymi -Studencki Wolontariat
z Programu "Projektor".

