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RYS HISTORYCZNY

31 stycznia 1984 r. Gminna Rada Patriotycznego Ruchu 
Odrodzenia Narodowego (PRON) oraz Miejska Rada  PRON 
powołały Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej Nr 
4. 18 września 1986 r. uroczyście wmurowano akt erekcyjny, 
w którym stwierdzono, że: „w Lidzbarku Warmińskim po wsze 
czasy stanie piękna, nowoczesna szkoła, która w przyszłości 
wychowa młode pokolenie Polaków, ukształtuje ich umysły  
i przygotuje do wejścia w nową rzeczywistość.” 

Do 1988 roku tempo budowy szkoły było imponujące. Powstały 
główna bryła, składająca się z trzech gmachów i długiego 
łącznika. Ale gdy odchodził w niebyt PRL, podjęto decyzję  
o wstrzymaniu budowy. Jednak w 1990 r. po  wolnych wyborach 
do samorządu, reaktywowano Społeczny Komitet Budowy 
Szkoły. Pierwszym dyrektorem został  Leonard Szwedowicz. 

Rok 1991 przyniósł przełom. 8 listopada 1991 r. Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Olsztynie przysłało dokument 
powołujący do działalności Szkołę Podstawową Nr 4  
w Lidzbarku  Warmińskim. 

10 lutego 1992 r. szkoła rozpoczęła swą działalność dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą. 4 grudnia 1994 r. przekazano 
uczniom nowe pomieszczenia w bryle A – 1, w której obecnie 
mieści się gimnazjum. Kolejny etap to oddanie we wrześniu 
1997 stołówki szkolnej. 25.czerwca 1999 r. pierwsi absolwenci  
lidzbarskiej „czwórki” opuszczają szkolne mury. Budynek 
w trzeciej bryle z pięknymi przestrzeniami przystosowano 
dla potrzeb przedszkola. Do pełni szczęścia brakowało hali 
sportowej, którą ostatecznie oddano do użytku w marcu 2004 r.

W 2001 r. szkole nadano sztandar. A 14 października 2005 r. 
„czwórka” otrzymała  imię Polaka wszech czasów - papieża 
Jana Pawła II. 1 września 2006 r. stanowisko dyrektora szkoły 
objęła Elżbieta Aleksandrowicz. Jej zastępcą została Dorota 
Miałkowska 

Od 1 września 2007 r. decyzją Burmistrza Miasta Szkoła 
Podstawowa Nr 4 i Przedszkole Nr 6 funkcjonują jako Zespół 
Szkolno—Przedszkolny.
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MISJA PLACÓWKI

Jesteśmy placówką przyjazną, bezpieczną oraz ściśle 
współpracującą z rodzicami. Naszym zadaniem jest 
wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania 
stwarzając dzieciom optymalne warunki do prawidłowego  
i wszechstronnego rozwoju intelektualnego i duchowego

NASZA PLACÓWKA

zapewnia nabywanie pełnej i rzetelnej wiedzy na miarę XXI wieku
rozwija talenty uczniów
uczy umiejętności społecznych 
poszerza aktywność poznawczą i twórczą
kształci ludzi mądrych, życzliwych i otwartych na świat

W NASZEJ SZKOLE

dajemy sobie drugie szanse
mówimy “przepraszam”
idziemy dalej
żyjemy prawdziwie
dbamy o siebie
wspólnie rozwiązujemy problemy
wybaczamy
jesteśmy cierpliwi
okazujemy uczucia
żyjemy w grupie

CO NAS WYRÓŻNIA

wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
dobrze wyposażone sale lekcyjne
doskonała współpraca z rodzicami
stołówka oferująca obiady gotowane na miejscu
stałe konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne 
i neurologopedyczne oraz socjoterapeutyczne
opieka doświadczonego stomatologa
opieka wykwalifikowanej pielęgniarki
liczne nagrody i certyfikaty zdobyte na szczeblu krajowym  
i międzynarodowym
zapewnienie indywidualnego rozwoju talentów dziecka na 
zajęciach pozalekcyjnych
możliwość korzystania przez uczniów z najnowszych zdobyczy 
edukacji (tablice multimedialne, projektory)
funkcjonalna strona internetowa 

PROFESJONALNE POMIESZCZENIA

gabinet pedagoga, psychologa i logopedy
gabinet stomatologiczny
gabinet medycyny szkolnej
sala spotkań z rodzicami
sala doświadczania świata
sala zabaw i ekspresji ruchowej
sala socjoterapeutyczna
sala komputerowa
biblioteka szkolna z Internetowym Centrum Informacji 
Multimedialnej
świetlica szkolna

NASZE DZIAŁANIA

coroczny festyn integracyjny „Spotkajmy się, poznajmy się”
organizacja różnorodnych konkursów
klub wolontariacki „Wielkoduszki”
przedsięwzięcia charytatywne
wieloletnia współpraca ze szkołą w Tchambie w Togo (Afryka)
akcja „Sprzątanie świata”
Dzień Ziemi
Dzień Pluszowego Misia
uroczyste pasowanie na czytelnika
działania ekologiczne i prozdrowotne w ramach programów 
„Zielona Flaga” i „Szkoła Promująca Zdrowie”
akcja „Mleko z klasą” oraz „Warzywa i owoce w szkole”
przedstawienia okolicznościowe
warsztaty origami
realizacja innowacji pedagogicznych i programów edukacyjnych
zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, 
rewalidacyjne, terapii pedagogicznej, socjoterapeutyczne, 
logopedyczne i neurologopedyczne
zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
przedmiotowe koła zainteresowań 
zajęcia wokalne
zajęcia tańca ludowego
zajęcia sportowe
zajęcia plastyczne
spotkania z ciekawymi ludźmi
wspólne śniadania w świetlicy szkolnej
cykliczne artykuły na łamach prasy lokalnej: „Gazeta Lidzbarska”, 
„Biuletyn Urzędu Miasta”
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