
MISJA SZKOŁY 
 
 
,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.  

Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać.  

To znaczy właśnie więcej "być".  

Szkoła to poszerzony dom rodzinny.” 
/ Jan Paweł II / 

 

Misją szkoły jest nauczać, jak patrzeć z miłością i szacunkiem na drugiego człowieka, 
cenić dorobek przodków, odpowiadać za swoje czyny.  

Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku jest 
szkołą publiczną ponadgimnazjalną, funkcjonującą  w trybie stacjonarnym. 
  Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na 
wyższym etapie kształcenia, do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Będziemy 
nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać w wymiarze 
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym, zgodnie  
z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny  
i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces. Realizację naszej misji wspierać będzie 
humanistyczny system wartości, oparty na chrześcijańskich podstawach, tradycje i dorobek 
poprzednich pokoleń, partnerskie relacje międzyosobowe oraz demokratyczny model 
funkcjonowania społeczności szkolnej. Wspólną pracą zadbamy o to, aby uczniowie rozwijali 
w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w 
świecie, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za 
siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych. 
 Najważniejszym dobrem dla naszej szkoły jest UCZEŃ, który w atmosferze i przy 
wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na osiągnięcie sukcesów w przebiegu kariery 
szkolnej. Przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym 
świecie, kierując się uniwersalnymi wartościami, takimi jak: dobro, miłość, uczciwość, 
odpowiedzialność. Spełniając oczekiwane społeczne, kształcimy w duchu uniwersalnych 
wartości absolwenta kreatywnego i przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, świadomie  
i pięknie żyć we współczesnym świecie. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie  
z duchem czasu w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego 
funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Naszym przesłaniem jest wykreowanie 
absolwenta o wszechstronnie wykształconej osobowości i umiejętnościach takich, które 
zapewniają mu odpowiednie miejsce w otaczającej rzeczywistości.  
Jesteśmy po to, aby wychowywać, uczyć i przygotowywać do zdobywania wiedzy i realizacji 
w dorosłym życiu. Kierujemy się wiedzą, doświadczeniem i intuicją w dążeniu do osiągnięcia 
celu, którym jest człowiek aktywny, otwarty, samodzielny, potrafiący odnaleźć się  
w otaczającym świecie. 


