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„Każdy człowiek posiada wewnętrzną siłę popychającą go do rozwoju. 

Siły tej nie można powstrzymać, ale dziecko, by ją zużytkować 

potrzebuje pomocy dorosłych”. 

                                                               Maria Montessori     

 

 

 

WIZJA 

Szkoły Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie 

 

Szkoła to placówka bezpieczna i przyjazna dziecku. Stworzone są w niej 

optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, 

gwarantujące nowoczesne i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich 

wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie 

uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego. Szkoła 

przygotowuje uczniów do kreowania własnego rozwoju oraz kształtowania przez 

nich otaczającej rzeczywistości. 

 

                                                        MISJA 

   Szkoły Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie 

 

W szkole preferowane są działania oparte na zasadach partnerstwa, przyjaźni, 

szacunku i życzliwości. 

Nauczyciele w pracy dydaktyczno – wychowawczej kierują się dobrem 

uczniów. Troszczą się o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują właściwą 

postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków. Dążą do pełnego rozwoju 

ich osobowości. 



Szkoła wspiera rozwój dzieci poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej 

atmosfery procesu nauczania. Nauczyciele dążą do rozpoznawania, zachęcania, 

rozwijania indywidualnych uzdolnień oraz umiejętności uczniów. Rozbudzają chęć 

i szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. 

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie 

wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie 

pozytywnego podejścia do nauki oraz pracy, zachęcanie do działania zespołowego, 

uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego  

i społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODEL ABSOLWENTA 

Szkoły Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie 

 

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent był: 

 ciekawy świata – umiejętnie gromadzi wiadomości korzystając  

z różnych źródeł informacji, wykorzystuje nowoczesne technologie 

informacyjne, 

 krytyczny – zna swoją wartość i godność, 

 otwarty – wykorzystuje możliwości jakie stwarza mu środowisko, 

rozwija swoje uzdolnienia, pasje i marzenia, 

 tolerancyjny – szanuje drugiego człowieka niezależnie od jego statusu 

społecznego i możliwości psychicznych oraz fizycznych, 

 rozważny – zna zagrożenia występujące w środowisku, reaguje 

adekwatnie do sytuacji, 

 prawy – postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami 

moralnymi, 

 obywatelem i patriotą – szanuje tradycje i obrzędowość, czuje się 

członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, 

 odpowiedzialny – przewiduje skutki swoich działań, racjonalnie 

organizuje swoją pracę i wywiązuje się z powierzonych mu zadań.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GŁÓWNE OBSZARY PRACY SZKOŁY  

ORAZ ZADANIA SZKOŁY 

NA LATA 2014 – 2019 

I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA SZKOŁY 

  1. Wszechstronny rozwój dziecka: 

 ✔ funkcjonowanie tradycyjnego systemu nauczania oraz opartego na pedagogice  

      Marii Montessori, 

 ✔ kształcenie umiejętności określonych w podstawie programowej  

       oraz standardach wymagań, 

 ✔ kształcenie kulturowe, w tym działania biblioteki szkolnej, spotkania  

       z  gośćmi, 

 ✔ korzystanie z technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych,  

       wykorzystanie sal komputerowych oraz Internetowego Centrum Informacji   

       Multimedialnej w bibliotece szkolnej, 

 ✔ przygotowanie do konkursów, zawodów, 

 ✔ korzystanie z nowych zasobów i sprzętu elektronicznego w ramach funduszy 

       unijnych. 

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów: 

 ✔ koła zainteresowań, SKS, 

 ✔ konkursy szkolne i pozaszkolne – przeprowadzanie i udział dzieci w innych   

       placówkach, 

 ✔ prezentacja osiągnięć i prac uczniowskich (strona internetowa, sale, korytarze,  

       biblioteka, świetlica). 

3. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce: 

 ✔ pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, 

 ✔ programy unijne, 

 ✔ koła zainteresowań, 



 ✔ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. 

4. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty – dążenie do uzyskania 

    jak najlepszych wyników. 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA 

1. Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów 

i zadań przyjętych w programie wychowawczym i profilaktycznym. 

2. Kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, obywatelskich, 

ekologicznych gwarantujących aktywny i pożądany udział w życiu 

społeczeństwa. 

3. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów – przekazywanie informacji 

 o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu, uświadamianie 

negatywnego wpływu używek, zapobieganie  przemocy i agresji.  

 

III. ZARZADZANIE I ORGANIZACJA 

1. Zapewnienie  funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem 

oświatowym. 

2. Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym  

i wychowawczym.  

3. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły. Bezpieczeństwo 

pomieszczeń szkolnych. 

4. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych 

 

IV. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

1. Dążenie  do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. 

2. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i Kuratorium Oświaty  

w zakresie realizacji polityki oświatowej.  

3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 


