MISJA
Nasze gimnazjum jest społeczno ci , w której wiedza jest warto ci cenion
i po dan . To miejsce, w którym czujemy si warto ciowymi lud mi w my l słów:
Aby człowiek stawał si coraz bardziej człowiekiem,
a eby bardziej był, a nie tylko wi cej miał,
aby umiał bardziej by z drugim i dla drugich.
Nasza szkoła posiada certyfikat „Szkoły z klas ”. Du y nacisk kładziemy na
kształcenie informatyczne. W naszej placówce młodzie ma szans rozwija swoje
zainteresowania dzi ki bogatej ofercie zaj
pozalekcyjnych. Uczymy i wychowujemy
poprzez sport, na niwie którego nasi uczniowie osi gaj znacz ce sukcesy.

WIZJA
Nasze gimnazjum jest szkoł humanizmu i pracy. Daje mo liwo ci zdobycia wiedzy
wszystkim uczniom. Szczególnie uzdolnionym stwarza warunki do ich indywidualnego
rozwoju i osi gania sukcesów.
To społeczno , w której młodzie ma wysokie aspiracje edukacyjne i osi ga
maksymalne dla siebie wyniki egzaminów zewn trznych, nauczyciele pracuj nowoczesnymi
metodami i ch tnie dokształcaj si , pracownicy niepedagogiczni przyczyniaj si do
realizacji celów szkoły a rodzice ch tnie wł czaj si w proces wychowawczo-pedagogiczny
i s zainteresowani yciem szkoły oraz sprawami swych dzieci.
Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim jest placówk dobrze wyposa on ,
skomputeryzowan , przygotowan do prowadzenia ciekawych i urozmaiconych zaj
obowi zkowych i pozalekcyjnych.
Nasi uczniowie potrafi bra odpowiedzialno za swoje zachowanie i wykształcenie.
Umiej odnajdywa autorytety i w oparciu o nie buduj własny system warto ci.
Nasze gimnazjum jest miejscem bezpiecznym, w którym panuje przyjazna atmosfera.
Szkoła współpracuje ze rodowiskiem lokalnym tworz c ofert wzbogacaj c ycie
miasta.
Nasi absolwenci:
s lud mi z poczuciem własnej warto ci,
s przygotowani do ycia we współczesnym demokratycznym wiecie,
rzetelnie wypełniaj swoje obowi zki,
potrafi promowa pozytywne zachowania,
s lud mi, którzy zdobyt wiedz i umiej tno ci wykorzystuj dla dalszego rozwoju,
samorealizacji i kreatywno ci.

