
 

 

Drodzy Rodzice! 

 Dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą. Wybór sposobu i miejsca kształcenia 

dzieci jest jedną z ważniejszych decyzji jaką muszą podjąć rodzice. W wielości ofert i re-

klam, czasem trudno zorientować się, co będzie najlepsze dla dziecka. Szkoła Podstawowa 

Jezuitów jest jedną z możliwości, która staje przed Wami. 

 Reforma edukacji na nowo rozpaliła w nas pragnienie utworzenia, obok liceum i 

gimnazjum, szkoły podstawowej. Taka szkoła, która zakorzeniona jest we wspaniałej trady-

cji szkolnictwa jezuickiego, będzie odpowiadała na potrzeby współczesnego dziecka, rodzi-

ca i nauczyciela. Tworząc przez wiele miesięcy model pedagogiczny i struktury podstawów-

ki, sięgnęliśmy po opinie rodziców, uwzględniliśmy potrzeby uczniów oraz analizowaliśmy 

propozycje edukacyjne dostępne w Polsce i na świecie. Jesteśmy przekonani, że szkoła, któ-

rą otwieramy jest wyjątkowa pod wieloma względami i może spełnić Wasze oczekiwania.  

Odpowiadamy na dwa najważniejsze pytania: Co może zyskać uczeń i rodzic? Komu może-

cie powierzyć swoje dzieci? 

 

 Uczeń Szkoły Podstawowej Jezuitów:  

- jest bezpieczny poprzez skuteczną ewidencję, opiekę, brak dostępu osób postronnych do 

szkoły 

- jest w szkole najważniejszy, dzięki nauczycielom i pracownikom, którzy swoją pracę 

traktują jako misję wspomagania dziecka w rozwoju psychicznym, fizycznym i duchowym 

- jest traktowany indywidualnie, ponieważ odpowiadamy na konkretne potrzeby każdego 

dziecka 

- przy pomocy nauczycieli odkrywa swoje talenty, mocne strony, a także uczy się prze-

zwyciężać trudności. Ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych zgodnych  

- z jego talentami i zainteresowaniami, np. chór, ceramika, judo, gra na instrumencie. 

- wzmacnia swoją tożsamość i odnajduje swoje miejsce we wspólnocie klasowej, szkolnej 

i społeczeństwie  

- poznaje świat i skutecznie uczy się języków obcych, dzięki zwiększonej liczbie godzin 

języka angielskiego i drugiego języka obcego, a także w klasach dwujęzycznych z języ-

kiem hiszpańskim 

- rozwija swoją duchowość, dzięki katechezie, modlitwie, rekolekcjom prowadzonym  

- według autorskiego programu jezuitów 

- odkrywa siebie jako człowieka, który może zmieniać świat poprzez bycie dla innych, 

dzięki wolontariatowi i innym działaniom na rzecz potrzebujących 

- przebywa w przyjaznej przestrzeni, dzięki estetyce wnętrza szkoły, a także eliminacji 

dzwonków 

- prowadzi zdrowy styl życia, poprzez zapewnienie mu odpowiedniej ilości czasu na naukę, 

zabawę, ruch na świeżym powietrzu, basen, zbilansowane posiłki i regularny plan dnia 

- jest objęty opieką pedagoga i psychologa 

  



 

 

Rodzic ucznia Szkoły Podstawowej Jezuitów: 

- jest spokojny o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole  

- współpracuje z wychowawcą i nauczycielami poprzez spotkania indywidualne, wywia-

dówki i spotkania integracyjne 

- oszczędza czas, ponieważ zajęcia dodatkowe zapewniane są na terenie Szkoły (świetlica 

czynna do godz. 18.00) 

- zyskuje czas dla rodziny, dzięki ograniczeniu zadań domowych (dzieci mogą odrabiać 

pracę domową w szkole – tzw. utrwalacz) 

- może pogłębiać swoje życie duchowe, dzięki opiece ojca duchownego i propozycjom du-

chowości ignacjańskiej 

- może zaangażować się w życie wspólnoty szkolnej także poprzez działalność w Radzie 

Rodziców i udział w spotkaniach integracyjnych 

 

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Jezuitów 

- jest uczniem, ponieważ dzięki refleksji nad własnymi doświadczeniami stara się rozwijać 

w różnych wymiarach życia. Otrzymuje wsparcie na regularnych spotkaniach                 

z mentorem oraz na cotygodniowych spotkaniach nauczycieli.  

- jest profesjonalistą, który posiada wysokie kompetencje zawodowe, solidne wykształce-

nie, szkolenia oraz stale współpracuje z innymi nauczycielami. Nie zadowala go prze-

ciętność. 

- dostrzega Boga w świecie oraz życiu własnym i innych, dzięki temu jest pozytywnie   

nastawiony do świata, ludzi i kultur. Dba o swój rozwój duchowy i zna duchowość 

ignacjańską. 

- jego pasją jest człowiek, dlatego w centrum swojej misji stawia osobę i jej potrzeby. 

Przyjmuje postawę dialogu i szacunku dla każdego człowieka. 

- jest człowiekiem dla innych, który daje konkretny wyraz swojej wiary poprzez zaanga-

żowanie na rzecz większej sprawiedliwości w świecie. Wychowuje uczniów do bycia 

ludźmi dla innych, przede wszystkim dzięki własnemu przykładowi działania na rzecz 

ubogich i zapomnianych w środowisku lokalnym i świecie. Pomocna jest w tym           

przynależność do największej na świecie sieci szkół i uczestnictwo w różnych projektach  

społecznych  realizowanych w szkole. 

 Zapraszamy do bliższego zapoznania się z nami i naszą szkołą poprzez rozmowy,  

odwiedziny, a także stronę internetową http://jezuici.edu.pl/podstawowa/ Mamy nadzieję, że 

czas spędzony wśród nas będzie dla Państwa dobrym doświadczeniem i pomoże podjąć      

najlepszą decyzję dotyczącą kształcenia dziecka. Dziękujemy za przybycie. 

 

     Z poważaniem, 

     Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej Jezuitów 

        

http://jezuici.edu.pl/podstawowa/

