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1. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 
 

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej 

Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku jest 

katolicką szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. 

Organem prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 

Świętej Rodziny z siedzibą w Komorowie. Organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 

Struktura organizacyjna szkoły opiera się na chrześcijańskiej wizji 

człowieka i świata, która jest wyróżnikiem szkoły o tożsamości katolickiej. 

Kierunek działalności statutowej wyznaczają wartości  ewangeliczne,   

a głównie  przykazanie miłości  Boga i bliźniego. Specyfiką szkoły jest 

integracja ewangelizacji i edukacji, realizacja celów i zadań przekazanych 

przez Błogosławioną Bolesławę Lament. 

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej 

Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku mieści się  

w budynku przy ulicy Mickiewicza 43. Szkoła posiada nowoczesną  

pełnowymiarową halą sportową z dwiema ściankami wspinaczkowymi. 

Powierzchnia użytkowa szkoły przy ulicy Mickiewicza  wynosi 4050m2, a 

cała działka – 0,5ha. 

Bazę lokalową szkoły tworzą ponadto: 20 sal lekcyjnych, w tym 

pracownia komputerowa z 20 stanowiskami pracy; sala taneczna, 2 sale 

multimedialne, planetarium, biblioteka z czytelnią, świetlica, kuchnia, 

jadalnia, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet pedagoga szkolnego, kaplica 

szkolna, pokój nauczycielski, magazyn do przechowywania sprzętu 

sportowego,  3 szatnie dla klas 0-III oraz 3 szatnie dla klas IV-VIII 



wyposażone w nowoczesne szafki; 4 przebieralnie z łazienkami, 9 toalet, 

harcówka, mała sala gimnastyczna,  5 pomieszczeń administracyjnych, plac 

szkolny. 

Bezpieczeństwo zapewnia działający w budynku monitoring.  Teren 

szkoły jest ogrodzony. 

W Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej 

Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku w 23 

oddziałach uczy się 342 uczniów oraz 19 dzieci w oddziale przedszkolnym. 

Zatrudnionych jest 47 nauczycieli, którzy dbają o wszechstronny rozwój 

osobowości uczniów oraz tworzą rodzinną atmosferę szkoły. 

 



2. HISTORIA SZKOŁY 
 
Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny  

im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku została założona 

w 2000 roku przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny  

z siedzibą w Komorowie. Uroczystości inaugurujące rok szkolny 

2000/2001 miały miejsce 28 października 2000r. Rozpoczęły się Mszą 

Świętą w Bazylice Archikatedralnej, sprawowaną przez J. E. Ks. 

Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. Następnie w sali kina Ton odbyła 

się połączona ze ślubowaniem uczniów akademia, w której wziął udział 

Prezydent Miasta Białegostoku Ryszard Tur. 

Naukę w budynku przy ulicy Świętojańskiej 16 rozpoczęło 34 

uczniów w dwóch klasach pierwszych oraz 15 sześciolatków. Funkcję 

dyrektora szkoły  powierzono   s. Emanueli   Mariannie   Szefel    oraz 

s. Milenie Podlasin. 

W pierwszym roku działalności szkoły doniosłym wydarzeniem 

była dziesiąta rocznica beatyfikacji patronki Błogosławionej Bolesławy 

Lament, uczczona przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów procesją 

dziękczynną ulicami miasta, z relikwiami Błogosławionej. 

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie społeczne  

we wrześniu 2001 roku szkoła została przeniesiona do większego, 

gruntownie wyremontowanego budynku przy ulicy Dobrej 1a (dawnych 

warsztatów Zespołu Szkół Elektrycznych). W nowym roku szkolnym 

2001/2002 naukę rozpoczęło już 82 uczniów. 

Ponieważ zainteresowanie szkołą z roku na rok wzrastało,  

w 2003 roku władze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 



zdecydowały się nabyć dodatkowy budynek przy ulicy Mickiewicza 43,  

w którym dawniej istniała Szkoła Włókiennicza. Pomieszczenia 

wymagały gruntownego remontu, który odbył się w czasie wakacji 2004 

roku. 

W roku szkolnym 2003/2004 w budynku przy ulicy Dobrej 1a 

uczyli się uczniowie klas I-III. W szkole przy ulicy Mickiewicza 43 naukę 

kontynuowali uczniowie klas IV-VI oraz kształcenia zintegrowanego. 

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły były obchody jubileuszu 

100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek. Z tej okazji w dniach 

27-29 stycznia 2006 roku nauczyciele i uczniowie wzięli udział  

w triduum ku czci Błogosławionej Bolesławy Lament, które odbyło  

się w sanktuarium przy ulicy Stołecznej 5. 

Na przełomie kwietnia i maja 2007 roku w budynku szkoły przy 

ulicy Mickiewicza 43 Kapituła Generalna Sióstr Misjonarek Świętej 

Rodziny dokonała wyboru nowej Matki Generalnej i nowego Zarządu 

Zgromadzenia. 

8 czerwca 2007 roku J.E. Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski 

przeprowadził po raz pierwszy w szkole wizytację duszpasterską. 

Metropolita Białostocki spotkał się z dyrekcją, gronem pedagogicznym 

oraz uczniami. 

W grudniu 2007 roku oddano do użytku - po niespełna 

półtorarocznej budowie – dużą, nowoczesną, pełnowymiarową halę 

sportową z dwiema ściankami wspinaczkowymi. 

W roku 2008, podczas peregrynacji kopii obrazu Jezusa 

Miłosiernego w Archidiecezji Białostockiej, społeczność szkolna 

uczestniczyła w adoracji obrazu w sanktuarium Błogosławionej 



Bolesławy Lament, a także  w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej. 

Kolejnym doniosłym wydarzeniem w historii szkoły była 

uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły podstawowej oraz hali 

sportowej, która odbyła się 15 listopada 2008 roku. Mszy Świętej  

w Bazylice Archikatedralnej przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Edward 

Ozorowski. Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze miejskie, 

oświatowe, kościelne i zakonne. 

W roku 2010 Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej 

Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku 

świętowała jubileusz  dziesięciolecia  powstania szkoły.  Z   tej  okazji 

23 października 2010 roku odbyła się uroczystość, podczas której J. E. 

Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski poświęcił kaplicę szkolną. 

Od września 2013 roku wszyscy uczniowie uczą się w budynku 

przy ulicy Mickiewicza  43.  

Tradycją szkoły od początku jej istnienia stały się rekolekcje dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli. Pierwsze spotkania formacyjne odbyły 

się w dniach 29 I – 2 II 2001 roku w domu zakonnym przy ulicy Zielnej 

16, poprowadził je ks. Bogusław Urban. 

Od 2001 roku uczniowie szkoły podstawowej systematycznie biorą 

udział w programach TVP3 Białystok, a w 2006 roku uczestniczyli 

również w nagrywanej przez Telewizję Trwam audycji poświęconej życiu  

i działalności Błogosławionej Bolesławy Lament. 

Od 2002 roku w szkole organizowane są spotkania Białej Armii. 

Zainaugurował je włoski ksiądz Giovanni Antonucci, który 13 lutego 

2002 roku przybył z figurą Matki Bożej Fatimskiej i zachęcił dzieci  

do odmawiania modlitwy różańcowej. 



Uczniowie Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 

im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku od 2005 roku 

uczestniczą w nabożeństwach w ramach corocznego Tygodnia Modlitw  

o Jedność Chrześcijan. 

Organizowane od 2006 roku spotkania z siostrami pracującymi  

na misjach w Afryce przyczyniają się do wzrostu wrażliwości uczniów  

na potrzeby drugiego człowieka. 

Do tradycji szkoły należy również coroczny Festyn Rodzinny  

w Świętej Wodzie, w którym biorą udział uczniowie, nauczyciele  

i rodzice. 

Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny od początku 

istnienia łączy edukację z ewangelizacją, troszcząc się nie tylko o poziom 

nauczania, ale również o rozwój duchowy uczniów, co jest cechą 

charakterystyczną szkoły o tożsamości katolickiej. 

Od roku szkolnego 2017/2018 Szkoła Podstawowa Sióstr 

Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w 

Białymstoku jest ośmioklasową szkołą podstawową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PATRON SZKOŁY 

 

 

                                                                      

 

           

29 stycznia 

Liturgiczne wspomnienie  

  bł. Bolesławy Lament, 
Patronki naszej szkoły, 

Apostołki jedności chrześcijan. 

 

  5 czerwca 
                                                

Dzień Patronki szkoły 

  w rocznicę wizyty  

bł. Jana Pawła II w 

Białymstoku 

   i wyniesienia na ołtarze  

Służebnicy Bożej Bolesławy. 

 

 

 
Oddaję was pod opiekę Przenajświętszej Rodziny, 

a niech Bóg was wszystkich błogosławi zawsze i wszędzie. 

                                                    bł. Bolesława Lament 

 

 

 

 

 

 

 



 

Myśli Błogosławionej Bolesławy 

 
 Wpatrywać się w Jezusa i rozważać czyny, to 

najprostsza droga, by poznać Boga. 

 Starajmy się, aby we wszystko włożyć miłość. 

 Módlmy się wzajemnie za siebie, a miłość 

Boża i miłość bliźniego zapanuje w naszych sercach. 

 

Zadania służące poznawaniu patronki szkoły                  

przewidziane na lata 2018 – 2020 

 

 Zorganizowanie Izby Patronki Szkoły. 

 Prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć mających na 

celu wzbogacenie wiedzy społeczności szkolnej o 

patronie szkoły poprzez organizowanie olimpiady wiedzy 

o Bł. B. Lament na poziomie szkoły, konkursów 

plastycznych, recytatorskich, muzycznych, szkolnej 

konferencji prasowej na temat Jej przesłania: „Módlmy 

się wzajemnie za siebie, a miłość Boża i miłość bliźniego 

zapanuje w naszych sercach”. 

 Uroczyste obchody rocznic związanych z patronką szkoły. 

 Ujęcie w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym 

Szkoły zadań służących wzbogaceniu wiedzy społeczności 

szkolnej o patronce szkoły, o Św. Janie Pawle II i Bł. Ks. J. 

Popiełuszko. 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                    

                                                                                                 

Bł. Bolesława Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku  

w Łowiczu. Z domu rodzinnego wyniosła gruntowne 

wychowanie religijne i umiłowanie Ojczyzny. 

Wsłuchana  

w Ewangelię kształtowała swoje sumienie i życie.   Już  

w młodym wieku poświęciła się wychowaniu 

młodzieży, była nauczycielką, prowadziła szkołę krawiecką. W Warszawie objęła prowadzenie społecznego 

domu noclegowego dla bezdomnych. Była to służba ludziom biednym, starszym, chorym, bezdomnym. 

W 1903 r. Matka Bolesława wyjeżdża do Mohylewa, do Rosji. Tu rozpoczyna w ciężkich warunkach 

pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Chce ratować dusze i polskość, umacniając w wierze katolików 

żyjących w rozproszeniu. W Mohylewie wsłuchana w słowa Chrystusa:  

„Ojcze spraw, aby wszyscy byli jedno…” (J 17, 21)  w 1905 roku założyła Zgromadzenie Sióstr 

Misjonarek Świętej Rodziny. Te słowa Chrystusa stają się celem – zadaniem Zgromadzenia, a więc jedność 

chrześcijan, ekumenizm. Z powodu prześladowania Kościoła Katolickiego w Rosji, zgromadzenie pracowało  

w niezwykle trudnych i niebezpiecznych warunkach.  

W roku 1908 w ogromnym trudzie bł. Bolesława z siostrami podjęła w Petersburgu pracę oświatowo 

- wychowawczą zakładając w najuboższych, robotniczych dzielnicach miasta dwa gimnazja i internat. Siostry 

pracowały w sierocińcu i w dwóch szkołach parafialnych.  

Bł. Bolesława wytrwale starała się o pogłębienie wzajemnego zrozumienia i życzliwości wśród 

uczennic różnych narodowości i różnych wyzwań, oraz wśród ich rodzin. Trudna sytuacja zgromadzenia po 

rewolucji październikowej w 1917 roku  zmusiła Bolesławę do opuszczenia w 1921 roku Petersburga i 

powrotu do Polski. Była to szczególna ofiara jej serca: przekreślone pragnienia i plany, ogromne straty 

materialne. W jej życiu liczyła się jednak tylko wola Boża i tym razem cały splot okoliczności i uwarunkowań 

polityczno-społecznych przyjęła jako znak od Boga. 

W roku 1921 bł. Bolesława wróciła do Polski i kierowała ekumeniczną działalnością Zgromadzenia 

prowadzoną głównie w archidiecezji wileńskiej i pińskiej. Bł. Bolesława w 1935 roku z powodu podeszłego 

wieku i słabnącego zdrowia zrzekła się obowiązku przełożonej generalnej, wówczas Zgromadzenie liczyło 209 

sióstr, które prowadziły działalność na 24 placówkach.  

Mimo choroby, starości i trudnych lat wojny do końca życia pozostała jednak czynna w pracy 

apostolskiej interesując się sprawami Zgromadzenia, wspierając je radami, cierpieniem i modlitwą.  

Zmarła w Białymstoku 29 stycznia 1946 roku. Błogosławiony Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną  

5 czerwca 1991 roku w Białymstoku. 

Błogosławiona Bolesława Lament jako założycielka i najwyższa przełożona miała duży wpływ na 

utrwalenie idei apostolskiej i ekumenicznej ze szczególnym ukierunkowaniem odpowiedzialności sióstr za 

zbawienie ludów Wschodu. Całe życie ofiarowała za zwycięstwo wiary w Rosji i do takiej ofiary zachęcała 

siostry. 



                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

„Przed 45 laty, w Białymstoku, umarła Służebnica Boża Bolesława Lament 

[...]. Tę córkę miasta Łowicza powołał Bóg do tworzenia katolickich 

zakładów opiekuńczo – wychowawczych oraz innych ognisk opieki 

duchowej w dalekim Petersburgu, Mohylewie, Żytomierzu, a po pierwszej 

wojnie światowej – zwłaszcza na ziemi pińskiej, białostockiej i wileńskiej. 

Prowadziła swoje dzieło wśród ustawicznych przeciwności, dwukrotnie 

przeżyła utratę całego dorobku założonego przez siebie Zgromadzenia, 

nieraz przyszło jej oraz  

jej współsiostrom pracować w głodzie i bez własnego mieszkania. [...] 

 Ostatnie pięć lat swojego życia spędziła sparaliżowana – z wielką 

cierpliwością i w rozmodleniu.  

[...] W głębokim poczuciu odpowiedzialności za cały Kościół, boleśnie 

przeżywała rozdarcie jedności Kościoła. Sama doświadczyła wielorakich 

podziałów, a nawet nienawiści narodowych i wyznaniowych. [...].  

Dlatego też głównym jej celem życia oraz założonego przez nią 

Zgromadzenia stała się jedność Kościoła. Służyła matka Lament sprawie 

zjednoczenia tam zwłaszcza, gdzie podział zaznaczał się ze szczególną 

ostrością.  

Nie szczędziła niczego, byleby umacniać wiarę i rozpalać miłość do Boga  

[...]. Długo przed Soborem Watykańskim Drugim stała się inspiratorką 

ekumenizmu w życiu codziennym przez miłość. 

Lud Boży w Polsce i na terenach jej apostolstwa będzie mógł odtąd 

odwoływać się w modlitwie liturgicznej Kościoła do jej orędownictwa oraz 

czerpać    z jej życia wzór do naśladowania.” 

 



MODLITWA O KANONIZACJĘ BŁOGOSŁAWIONEJ BOLESŁAWY 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, bądź uwielbiony  

przez życie i świętość błogosławionej Bolesławy Lament,  

którą w ziemskim życiu obdarzyłeś duchem apostolskiej troski o jedność chrześcijan  

i uczyniłeś Matką nowej wspólnoty zakonnej Misjonarek Świętej Rodziny.  

Spraw, abyśmy umocnieni jej wstawiennictwem,  

pielęgnowali braterstwo miłości ze wszystkimi ludźmi, 

a Ją racz obdarzyć łaską kanonizacji, by mogła być czczona w całym Kościele.  

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

 

 

 
 
 
 

MODLITWA  O UPROSZENIE ŁASK PRZEZ 
WSTAWIENNICTWO 

BŁOGOSŁAWIONEJ BOLESŁAWY LAMENT 

 
Boże, Ty dla większej chwały Twojego imienia 
sprawiłeś,  
że błogosławiona Bolesława poświęciła się pracy w 
dziele zjednoczenia chrześcijan, spraw za jej 
wstawiennictwem,  
aby ci, których uświęcił jeden chrzest,  

złączyli się w prawdziwej wierze  i  bratniej miłości  
pod przewodnictwem jednego Pasterza,  

 a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy. 
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 
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BOLESŁAWO PROWADŹ NAS. 

 

 

1. Z miasta Łowicz pochodziła 

Miłości i szacunku rodzina ją uczyła. 

Pokorę i modlitwę bardzo ukochała 

Błogosławieństwo Boga na życie otrzymała. 

 

REF: Bolesławo prowadź nas 

W każdy dzień nauki trud. 

Niech oświeca nas twój blask 

W zdobywaniu wiedzy dróg. 

 

2. Abraham jeszcze o nie wiedział. 

Błogosławioną będzie Jan Paweł powiedział 

Kochała polskość, pokój i Boga 

A ból i cierpienie to jej życia droga. 

 

3. Była młoda, gdy Bogu serce swe oddała, 

I do planów Bożych w służbie się przydała. 

Miłość jej opiece bliźnich powierzała 

Z pomocą chętnie innym pospieszała. 

 

 

4. Rozumiała troski dzieci i dorosłych. 

Choć niektórzy mieli na nią głos podniosły 

„Aby byli jedno” to jej życia pieśń, 

Bolesława chciała światu jedność nieść. 

 

Słowa i muzyka: Praca wspólna 

uczniów i katechetów 

ze Szkoły Podstawowej 

Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 

w roku 2004 

 

 



Obok błogosławionej Bolesławy Marii Lament patronki szkoły  

naszymi szczególnymi orędownikami w niebie są też bł. ks. Jerzy Popiełuszko,  

bł. ks. Michał Sopoćko i bł. Jan Paweł II . 

 
 

                                               

                                                                                                  

19 października 

Liturgiczne wspomnienie  
             Bł. Księdza Jerzego Popiełuszko 

 

 
Bóg zawsze odpowiada dobrocią. A my?  

           Próbujemy nieść Boga w swoje środowisko.  

                        Przetwarzajmy zło w dobro 

   i owego dobra rozsiewajmy wokół siebie jak najwięcej. 

 

Modlitwa za wstawiennictwem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 

 

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś  

Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa.  

Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, 

 mężnie działał w Twoje Imię 

 i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju.  

Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa  

na drodze krzyżowej. 

Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to,  

że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask.  

W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie,  

za jego wstawiennictwem udziel łaski ..., o którą z ufnością Ciebie proszę. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://popieluszko.centrumopatrznosci.pl/wp-content/uploads/2010/06/popieluszko2i-731x1024.jpg&imgrefurl=http://ssbc.pl/archives/2810&h=1024&w=731&sz=155&tbnid=9P-3gNe_MJalVM:&tbnh=95&tbnw=68&prev=/search?q=ks+jerzy+popie%C5%82uszko+b%C5%82ogos%C5%82awiony&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=ks+jerzy+popie%C5%82uszko+b%C5%82ogos%C5%82awiony&usg=__MMLs0L2Qtu6iNWKQ59fYHr-AcgU=&docid=aWnTC_l9VjcUKM&hl=pl&sa=X&ei=_gCgUP_CJcrNswabDw&ved=0CEIQ9QEwBw&dur=2625


 
 

 

                                                                                                                  

 

   22 października 

Liturgiczne wspomnienie 
   Św. Jana Pawła II 

               

                                                  Nie lękajcie się świętości. 

                                   Starajcie się odważnie 
                                    dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.    

                                      Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet  
                                   od was nie wymagali. 

 
Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II 

 
Boże w Trójcy Przenajświętszej, 

dziękujemy ci za to, że dałeś Kościołowi papieża Jana Pawła II i sprawiłeś, 

że zajaśniała w nim twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa 

i blask ducha miłości. on, zawierzając całkowicie 

twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, 

stał się żywym obrazem Jezusa dobrego pasterza, 

wskazując nam świętość – wysoką miarę życia chrześcijańskiego, 

jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia  z Tobą. udziel nam, 

za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, 

z nadzieją, że zostanie on rychło włączony w poczet twoich świętych.  Amen 

 
                      
 

 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
                                                                       

                                                                                   15 lutego 
 

                                         Liturgiczne wspomnienie 
                                         Bł. ks. Michała Sopoćko 

 
 

          Modlitwa o uproszenie łask przez wstawiennictwo Bł. Ks. Michała 

Sopoćko 

 

Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś sługę swego 

         Bł. ks. Michała Sopoćkę apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia 

i żarliwym czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia. 

Spraw, abym dla rozsławienia ufności w Twoją ojcowską dobroć 

otrzymał(a) łaskę... za jego wstawiennictwem, o którą Cię proszę, 

przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 

 

Pan Jezus na krzyżu pragnął chwały Ojca,  
pragnął, by wszyscy ludzie poznali niewysłowione Jego miłosierdzie 
 i z niego obficie korzystali, by miłowali Boga największą miłością,  

by dążyli do Niego z silnym pragnieniem. 
 

Bł. Ks. Michał Sopoćko 
 

 

 
                                               



4. MISJA SZKOŁY 

„Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści 
ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych 
pokoleniach”. 

/Św. Jan Paweł II/ 

 

 

 Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach wiary 

chrześcijańskiej. Chrześcijańska koncepcja osoby ludzkiej  

i chrześcijański system wartości stanowią punkt odniesienia inspiracji 

dla wszechstronnej działalności szkoły. 

 Drogowskazem prowadzonej pracy pedagogicznej jest nauka naszej 

patronki Bł. Bolesławy Lament, Św.  Jana Pawła II oraz Bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszko. 

 Uczniowie mają zapewnioną w szkole pomoc oraz opiekę duchową. 

W szkole znajduje się kaplica z Najświętszym Sakramentem, w której 

cała społeczność szkolna uczestniczy w Mszach Św., modlitwach, 

rekolekcjach oraz Dniach Skupienia.  

 Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny  

im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku bazuje na 

wielkiej tradycji, dziedzictwie myśli pedagogicznej, świętych i 

błogosławionych prekursorów pracy wychowawczej. 

 Szkoła posiada solidny fundament, na którym budowane są cele i 

zadania wychowawcze i profilaktyczne. 

 Tożsamość szkoły zawarta jest w Statucie Szkoły. 



 Szkoła stwarza optymalne warunki do rozwoju młodego człowieka  

w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym i duchowym, wprowadza w świat wartości,  

w system wartości, ukazuje wzorce osobowe. 

 Priorytetowym zadaniem szkoły jest wychowanie ucznia na dobrego 

Polaka, patriotę podtrzymującego tożsamość narodową, kochającego 

Boga i Ojczyznę. 

 Każde dziecko w szkole traktowane jest jako podmiot wychowania. 

Zapewnione są optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju 

osobowości ucznia.  

 W szkole panuje bardzo dobry klimat społeczny, który wpływa na 

właściwe funkcjonowanie społeczności szkolnej. 

 Szkoła wspiera rodzinę w pełnionych przez nią funkcjach.  

Rodzice są najważniejszymi partnerami szkoły w dziedzinie 

wychowania, opieki, profilaktyki i edukacji dziecka. 

 Szkoła systematycznie rozpoznaje zdolności i zainteresowania 

uczniów, organizuje szerokie spectrum różnorodnych, atrakcyjnych 

zajęć pozalekcyjnych odpowiadających indywidualnym potrzebom 

uczniów, wyzwalających ich aktywność i kreatywność. 

 Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Kształtuje i 

rozwija świadomość zdrowotną uczniów. Edukacja do zdrowia 

stanowi najwyższy priorytet, ponieważ zdrowa  

i wykształcona populacja dzieci, to zdrowa i pomyślna przyszłość. 

 

 



5. WIZJA SZKOŁY 

„Starajmy się we wszystko włożyć miłość 
niech miłość będzie duszą naszego życia 

zasadą i pobudką wszystkiego, 
ale zasadą świętą,  pobudką silną 

a wtedy cóż to będzie za życie nasze (…) 
uświęcone, pełne światła i zasługi 

będzie to życie prawdziwe już błogosławione”. 
 

/ Bł. Bolesława Lament/ 
 

 Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek im. Bł. B. 

Lament w Białymstoku jest nowoczesną placówką zatrudniającą 

wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną i administracyjną.  

 

 Szkoła posiada bardzo bogatą bazę materialną, która jest 

systematycznie rozbudowywana: bardzo dobrze wyposażony obiekt 

sportowy, funkcjonalne sale lekcyjne, w których znajdują się 

nowoczesne meble oraz nowej generacji sprzęt multimedialny, sale 

informatyczne dla edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VIII, bibliotekę 

multimedialną i czytelnię, planetarium astronomiczne, obserwatorium 

oraz boisko rekreacyjne.  

 

 Szkoła posiada bardzo dobre zaplecze kuchenne, wyposażone w 

nowoczesny sprzęt, funkcjonalną stołówkę. Prowadzi zdrowe 

odżywianie, co wpływa na promowanie zdrowego stylu życia  

w społeczności szkolnej. 

 



 Szkoła systematycznie rozpoznaje specjalne potrzeby edukacyjne 

uczniów. Właściwie organizowana jest na terenie szkoły pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna uczniom posiadającym opinie i 

orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniom 

uzdolnionym. 

 

 Szkoła posiada bardzo dobre rozpoznanie oczekiwań i zainteresowań 

uczniów i rodziców oraz systematycznie wzbogaca ofertę zajęć 

pozalekcyjnych, w których każdy może znaleźć coś dla siebie.  

 

 Szkoła wspiera rodziców w pełnionych przez nich funkcjach. Rodzice 

są najważniejszymi partnerami w procesie wychowania. 

 

  Doskonalona jest tożsamość szkoły katolickiej poprzez formację 

duchową nauczycieli, rodziców i uczniów w oparciu o Ewangelię oraz 

dorobek szkół katolickich, ścisłą współpracę z Kościołem  

i organizacjami o wartościach chrześcijańskich.  

 

 W szkole panuje bardzo dobry klimat społeczny, który sprzyja 

wszechstronnemu rozwojowi uczniów, wzajemnym relacjom, 

tworzeniu właściwej atmosfery, co wpływa na bardzo dobre 

samopoczucie społeczności szkolnej. 

 

 

 

 

 



6. WZÓR ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
ZGROMADZENIA SIÓSTR MISJONAREK  

ŚW. RODZINY 
IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT  

W BIAŁYMSTOKU 
 

 

Kocha Boga, Kościół i Ojczyznę, Rodzinę, Szkołę,  

drugiego człowieka oraz siebie samego. 
 

1.   Jest dobrym chrześcijaninem: 

 Wierzy, że jest Dzieckiem Boga, który go kocha. 

 Chce słuchać słowa Bożego i wprowadzać to Słowo w codzienne 

życie. 

 Zna podstawowe prawdy katechizmowe i wynikające z nich zasady 

moralne, stara się według nich postępować. 

 Swe życie zawierza z ufnością dobremu Bogu, okazując Mu 

wdzięczność za otrzymane dary. 

 Uczestniczy czynnie w sakramentalnym i liturgicznym życiu Kościoła. 

 Przyjmuje właściwą postawę w kościele i innych miejscach 

sakramentalnych. 

 Identyfikuje się z ideałami Patronki - błogosławionej Bolesławy 

Lament. 

 Do każdego człowieka podchodzi z szacunkiem i życzliwością, 

potrafi przebaczać. 

 Bezinteresownie pomaga innym, a zwłaszcza najbardziej 

potrzebującym. 

 



2.    Jest dobrym patriotą: 

 Wie, czym jest patriotyzm.  

 Przejawia postawę patriotyczną. 

 Szanuje symbole narodowe. 

 Jest dumny z przynależności narodowej. 

 Posiada wiedzę dotyczącą historii kraju i jego bohaterów oraz symboli 

narodowych. 

 Kocha Ojczyznę i zawsze broni jej dobrego imienia. 

 Zna lokalne miejsca pamięci narodowej. 

3.    Ceni wartości rodziny: 

 Szanuje i kocha swoją rodzinę; szczególnym uznaniem darzy osoby 

starsze. 

 Przejmuje właściwe wzorce zachowania, które wynosi z domu 

rodzinnego. 

 Traktuje dom rodzinny jako pierwszą i najważniejszą szkołę miłości, 

szacunku i tolerancji. 

 Zna swoje prawa i obowiązki. 

 Zna obrzędy, tradycje i zwyczaje rodzinne, wykonuje powierzone mu 

zadania, 

 Rozumie potrzebę podtrzymywania rodzinnych tradycji. 

4.    Jest tolerancyjny: 

 Wie, czym jest tolerancja. 

 Umiejętnie godzi dążenie do dobra własnego z dobrem innych. 



 Szanuje innych ludzi (ich poglądy, pochodzenie, narodowość, status 

majątkowy, wyznanie itp.). 

 Akceptuje i dąży do integracji z osobami niepełnosprawnymi. 

 Szanuje innych uczniów i wszystkich pracowników szkoły. 

 Pomaga słabszym, młodszym kolegom. 

 Jest wrażliwy na potrzeby innych i umie porozumiewać się z innymi. 

5.    Zna swoje mocne i słabe strony,  

potrafi nad nimi pracować: 

 Akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron 

(potrafi dokonać samooceny, pracuje nad sobą, stara się eliminować 

swoje wady). 

 Prowadzi zdrowy styl życia; dba o higienę pracy i wypoczynku. 

umiejętność reagowania na stres, panuje nad własnymi emocjami. 

 Potrafi dokonać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów. 

 Ma poczucie własnej wartości, jest asertywny. 

6.    Jest odpowiedzialny: 

 Jest samodzielny, potrafi podejmować odpowiedzialne decyzje  

i ponosić ich konsekwencje. 

 Cechuje go odwaga cywilna, odważnie zajmuje stanowisko wobec 

przejawów zła, krzywdy, nietolerancji i przemocy. 

 Szanuje kodeks honorowy ucznia. 

 Jest punktualny, systematyczny i odpowiedzialny. 

 Rzetelną pracą dąży do osiągnięcia swoich celów: jest przygotowany 

do lekcji, systematycznie uczęszcza do szkoły, można na nim polegać. 



 Zna swoje prawa i obowiązki. 

 Potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności. 

 Sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, które wykonuje 

terminowo. 

 Otwarcie wyraża swoje poglądy i opinie dbając przy tym o kulturę 

słowa; nie krytykuje przekonań i poglądów innych; nie rani innych 

ludzi swoim postępowaniem. 

 Interesuje się przyrodą, odczuwa potrzebę kontaktu z nią, potrafi 

chronić środowisko. 

7.    Jest kulturalny: 

 Dba o swój wygląd i otoczenie. 

 Odczuwa potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym (kino, teatr, 

opera, muzea itp.). 

 Szanuje wspólne dobro (mienie szkoły, przyrodę, urządzenia  

w otoczeniu). 

 Używa zwrotów grzecznościowych i dba o piękno języka polskiego- 

nie używa wulgaryzmów. 

 Zna i stosuje normy dobrego zachowania. 

8.    Jest radosny: 

 Cieszy się każdym dniem i darami ofiarowanymi przez Boga. 

 Dziękuje Bogu za życie. 

 Cieszy się z najmniejszych sukcesów, na które ciężko pracował. 

 Dostrzega zdolności i cieszy się sukcesami innych. 

 Realizując swoje cele zawsze jest skromny. 



9.    Posiada wysoki poziom wiedzy: 

 Potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności. 

 Dąży do osiągnięcia sukcesu. 

 Potrafi samodzielnie korzystać z różnorodnych źródeł informacji  

a także z nowoczesnych jej nośników. 

 Jest przygotowany do następnego etapu nauki. 

 

10.Przy udziale łaski Bożej, rodziców, wychowawców  

i wszystkich nauczycieli pracuje nad sobą. 

 Stara się kształtować w sobie jak najlepsze cechy,  

przede wszystkim: 

 Miłość i szacunek do bliźniego, 

 Kreatywność, 

 Komunikatywność, 

 Tolerancję, 

 Kulturę osobistą, 

 Troskę o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 

 Troskę o środowisko i świat stworzony. 

 

 

 

 

 

 



7. KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY  
W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

 

7.1 KSZTAŁCENIE 

 

Organizacja procesu kształcenia. Tworzenie warunków do 

pełnego,  indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego 

możliwościami psychofizycznymi, potrzebami i oczekiwaniami. 

 

Zadania szkoły na lata 2018-20 

 

1. Wdrażanie zadań wynikających z nowej podstawy programowej. 

2. Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej.   

3. Diagnozowanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. 

4. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez 

dostosowanie metod i form pracy do jego potrzeb. 

5. Organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych mających  

na celu rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności uczniów. 

6. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację 

procesu nauczania. 

7. Wdrażanie nowatorskich rozwiązań programowych. 

8. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania 

uczniów. 

9. Stosowanie różnorodnych, nowatorskich sposobów pracy  

z uczniami wyzwalających ich inicjatywę, aktywność i kreatywność. 

10. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia. 

11. Zapoznawanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi  

z poszczególnych przedmiotów oraz z WSO i PSO. 



12. Monitorowanie bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów  

i podejmowanie działań przyczyniających się do doskonalenia   

wyników nauczania. Systematyczne informowanie uczniów  

i rodziców   o postępach w nauce. 

13. Analizowanie wyników sprawdzianów. Wdrażanie wniosków    

wynikających z diagnozy. 

14. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu  

 o współpracę pomiędzy nauczycielami w ramach Klasowych Zespołów 

Nauczycielskich i zespołów  przedmiotowych. 

15. Realizowanie przez społeczność szkolną programów własnych  

 w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, projektów    

 szkolnych oraz programów i projektów ogólnopolskich. 

16. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację   

 przedsięwzięć prozdrowotnych na poziomie szkoły, klasy  

 i jednostki oraz różnorodną działalność sportowo-rekreacyjną. 

17. Motywowanie i przygotowanie uczniów do udziału  

 w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Promowanie osiągnięć     

 uczniów. 

18. Doskonalenie się i sukcesywne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli    

 poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego.. 

19. Realizacja zadań programowych w zakresie doradztwa 

zawodowego w klasach VII-VIII. 

20. Uczenie samopoznania, rozpoznawanie swoich predyspozycji 

zawodowych w klasach III i VI.   

21. Promowanie dobrych praktyk szkoły w zakresie dydaktyki. 

 



 

7.2 WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA 

(…) „ W wychowaniu dziecka chodzi właśnie o to 
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej  człowiekiem 

ażeby bardziej był a nie tylko miał aby więc poprzez wszystko co ma, co 
posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby umiał 

bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”. 
 

/Św. Jan Paweł II/  

                           „Wszystkie programy nauczania i wychowania 
winny być inspirowane ideą, że naczelną wartością jest życie 

 i zdrowie człowieka i że wartości te można najpełniej realizować  
poprzez zapobieganie przedwczesnym uszkodzeniom  struktur i 
funkcji ludzkiego ciała i umysłu, a więc poprzez profilaktykę”. 

 
/Prof. J. Aleksandrowicz/ 

 

 

Naczelny cel wychowawczo - profilaktyczny 

 

Wychowanie dziecka kochającego Boga, Kościół, Ojczyznę, 

rodzinę, szkołę, drugiego człowieka, siebie samego, 

odpowiedzialnego, przejawiającego postawę prospołeczną, 

altruistyczną,  praworządną, asertywną, otwartą, kreatywną, 

wyposażonego w uniwersalne umiejętności psychologiczne, 

adaptacyjne, podejmującego świadome, racjonalne decyzje i 

wybory w różnych sytuacjach życiowych, znającego siebie, 

kreującego zdrowy obraz własnej osoby, świadomego tego, co jest  

w życiu wartościowe, co prowadzi do szczęśliwego życia, chroni 

przed zagrożeniami i zapewnia samorealizację. 

                                         

 



DEKALOG NAUCZYCIELA 

1. Działać na serce przez miłość, na rozum przez przekonanie, 

uspokajać swoim spokojem – być cierpliwym, rozsądnym  

i opanowanym, unikać emocji i nieprzemyślanych decyzji. 

2. Zachęcać, a nie zniechęcać – pobudzać do działania, aktywności, 

kreatywnego myślenia, wiary we własne siły. 

3. Sukces ucznia moim sukcesem – cieszyć się z osiągnięć swoich 

podopiecznych, czerpać z nich siłę do dalszej pracy. 

4. Być mediatorem – pośredniczyć między szkołą, domem, środowiskiem 

lokalnym. 

5. Dążyć do kompromisu – widzieć sprawę oczyma nie nauczyciela, ale 

także ucznia. 

6. Otwierać duszę dziecku na piękno – uczyć wrażliwości, poczucia 

dobrego smaku, taktu i właściwej kultury bycia w każdej sytuacji. 

7. Aby zło zwyciężać, ze złem walczyć trzeba – dawać dziecku 

szansę poprawy, ukazywać drogi dojścia ku dobremu i ku zmianie sposobu 

zachowania. 

8. Nadzieja jest matką mądrych, którzy umieją daleko patrzeć – 

uczyć perspektywicznego spojrzenia w przyszłość, mądrego  

i odpowiedzialnego planowania dalszego życia. 

9. Najlepszym przykładem własnego życia – staram się być 

pogodnym, uśmiechniętym człowiekiem, uczciwie kierować własnym 

życiem. 

10. Pamiętać, że bilansem każdego dnia jest zaakceptowanie jego    

     rezultatu wraz z rozczarowaniem i trudem.  

 

 



DEKALOG RODZICA 

1. Miłość daje miłość – uczę swoje dziecko otwartości, dobroci, 

bezinteresowności względem drugiego człowieka. 

2. Szanuję cudze poglądy – staram się spokojnie wysłuchać relacji 

mojego dziecka zanim wyrażę ostateczną opinię. 

3. Lęk jest wrogiem zaufania – dążę do zapewnienia dziecku poczucia 

bezpieczeństwa, atmosfery przychylności i aprobaty. 

4. Autorytety są drogowskazami w osiąganiu życiowych celów – 

podsuwam mojemu dziecku przykłady wartościowych, zasłużonych ludzi – 

dla ojczyzny, kultury, nauki i sportu. 

5. Przykład własnego życia jest najlepszą nauką – unikam fałszu  

i dwuznaczności w swoim postępowaniu. 

6. Mówię dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi – mobilizuję 

je do działania, wskazuję jego mocne strony. 

7. Umiem „czytać” swoje dziecko – znam jego psychikę, zachowanie, 

potrafię szybko zareagować na pojawiające się zagrożenia. 

8. Empatia to dar rozumienia bez słów – reaguję na przeżycia dziecka 

właściwą, emocjonalną postawą. 

9. Pochwała jest motorem dalszych sukcesów – rozsądnie 

nagradzam sukcesy swego dziecka, doceniam nawet najmniejsze starania. 

10. Pomagam w granicach rozsądku – uczę dziecko 

samodzielności, odpowiedzialności za własne czyny, podejmowania trafnych 

decyzji i wyborów.  

 

 



KODEKS HONOROWY UCZNIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

ZGROMADZENIA SIÓSTR MISJONAREK 

ŚW. RODZINY IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT  

W BIAŁYMSTOKU 
 

1. Wiara w Boga jest moją wartością nadrzędną z niej wypływają    

         wszystkie moje decyzje i zachowania. 

2. Ewangelia i Dekalog są moim drogowskazem. 

3. Jestem dobrym Chrześcijaninem – szanuję każdego człowieka, 

     kocham ludzi. 

4. Honor i odpowiedzialność są moimi wartościami nadrzędnymi. 

5. Promuję wartość  fair – play i prezentuję zachowania godne 

miana fair – play. 

6. Jestem dobrze wychowany, zawsze stosuję zwroty grzecznościowe 

„proszę , dziękuję , przepraszam”. 

7. Wiem, jak należy zachować się w miejscach publicznych, stosuje 

się do zasady savoir – vivre. 

8. Szanuję swój język ojczysty , nie używam wulgaryzmów. 

9. Wiem, że zdrowie jest wartością nadrzędną promuję zdrowy,  

bezpieczny styl życia. 

10. Dbam o swoje zdrowie i urodę ,nie eksperymentuję z używkami. 

11. Potrafię powiedzieć NIE na propozycje, które są dla mnie 

niebezpieczne. 

12. Wiem, że czas jest bezcenny , dlatego szanuję czas swój i innych – 

jestem punktualny , potrafię właściwie zagospodarować mój czas 

wolny. 



13. Mój wygląd jest moją wizytówką dlatego dbam o higienę,  estetyczną 

fryzurę , zawsze w szkole noszę szkolny mundurek. 

14. W relacjach z innymi jestem życzliwy, otwarty, potrafię pokojowo 

rozwiązywać konflikty. 

15. Doceniam przydatność telefonu komórkowego, ale nie używam go 

podczas pobytu w szkole. 

16. Jestem kreatywny i aktywny, twórczo, z zaangażowaniem 

uczestniczę w życiu szkoły i klasy. 

17. Cenię koleżeństwo i przyjaźń, dlatego chętnie pomagam innym. 

18. Wiem, że hałas jest szkodliwy dla zdrowia, dbam o swój słuch oraz  

o słuch innych, nie krzyczę, nie hałasuję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KODEKS SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZGROMADZENIA 

SIÓSTR MISJONAREK ŚWIĘTEJ RODZINY  

IM. BŁOGOSŁAWIONEJ BOLESŁAWY LAMENT  

W BIAŁYMSTOKU PRZYJAZNEJ RODZICOM 

 

 Rodzice z wielkim zaufaniem oddają szkole to co mają najdroższego- 

swoje dziecko. My wychowawcy nauczyciele wyrażamy gotowość 

wszechstronnej, efektywnej współpracy z rodzicami w celu tworzenia 

optymalnych warunków do rozwoju psychofizycznego i bogatej 

osobowości naszych uczniów. 

 Staramy się poprzez wnikliwą diagnozę poznać potrzeby 

i oczekiwania rodziców wobec szkoły ich dziecka. Stanowią one 

ważną wskazówkę w zakresie organizacji pracy szkoły. 

 Chcemy, by rodzice byli zadowoleni ze współpracy ze szkołą. 

Zadowolenie rodziców jest miarą jakości pracy szkoły. 

 Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich 

dzieci, widzimy potrzebę planowej i systematycznej współpracy  

z rodzicami w realizacji procesu wychowawczego szkoły. 

 Rzetelnie, obiektywnie informujemy rodziców o sukcesach 

i problemach dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy 

je z rodzicami, po to by je rozwiązać. 

 Jesteśmy otwarci, życzliwi, taktowni, serdeczni. Mamy świadomość,  

że rodzice bardzo przeżywają sukcesy, problemy i niepowodzenia 

swoich dzieci. 

 Rodzice są bardzo ważnym filarem w naszej szkole, są szkole 

potrzebni. Chcemy, by rodzice w szkole czuli się dobrze, bezpiecznie, 

znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli zespół, który ma podobne 

problemy i może się wzajemnie wspierać. 

 Rodzice mają prawo wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw 

dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców stanowią wskazówkę  

do stałego doskonalenia jakości naszej pracy. 



 Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania- ich pomoc  

w nauce szkolnej przyczynia się do lepszych efektów uzyskanych 

przez dzieci. 

 Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków  

do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i osobowości dzieci. 

Dobra współpraca szkoły z rodzicami jest drogą do sukcesu dzieci. 

 Rodzice i nauczyciele dbają o rozwój duchowy dziecka, wprowadzają 

dziecko w świat wartości, ukazują wartości wiary i miłości do Boga  

i do drugiego człowieka, kształtują postawę dobrego chrześcijanina,  

są wzorem dla swoich dzieci, biorą udział w Eucharystii, praktykują 

codzienną, rodzinną modlitwę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE 

1. Systematyczne wzbogacanie warsztatu diagnostycznego szkoły  

w zakresie wychowania i profilaktyki. 

2. Systematyczne monitorowanie i ewaluacja wewnętrzna realizacji 

zadań wychowawczych i profilaktycznych. 

3. Opracowanie raportów prezentujących realizację zadań 

wychowawczych i profilaktycznych zawartych w Programie 

Wychowawczo- Profilaktycznym  Szkoły. 

4. Doskonalenie, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, 

wychowawcy poprzez udział w organizowanych przez szkołę 

szkoleniowych radach pedagogicznych, udział wychowawców w 

spotkaniach Szkolnego Klubu Wychowawcy, udział w zebraniach 

Zespołu Wychowawczego oraz zespołu wychowawców. 

5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia 

ewaluacji wewnętrznej. 

6. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, wychowawców w zakresie 

stosowania nowatorskich sposobów pracy z uczniami wyzwalających 

ich inicjatywę, aktywność i kreatywność. 

7. Wzbogacania systemu wartości uczniów, promowanie postaw 

związanych z realizacją wartości chrześcijańskich, etycznych, 

patriotycznych i obywatelskich. 

8. Doskonalenie znajomości i rozumienia Dekalogu, który jest 

fundamentem naszego życia, drogowskazem na drodze ku dorosłości. 

9. Systematyczne doskonalenia formacji duchowej nauczycieli  

i rodziców poprzez wspólne uczestniczenie w Mszach Świętych, 

uroczystościach religijnych, spotkaniach formacyjnych. 

10. Wzbogacenie wiedzy społeczności szkolnej o Patronce naszej 

szkoły  Bł. Bolesławie Lament oraz o innych patronach duchowych: 

Św.. Janie Pawle II i Bł. Księdzu Jerzym Popiełuszko. 

11. Systematyczne wzbogacanie wiedzy społeczności szkolnej  

w zakresie przesłania i wartości, jakie pozostawił nam największy 

wychowawca naszych czasów Św.. Jan Paweł II. 



12. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzicom.  

13. Systematyczne monitorowanie efektywności udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

14. Systematyczne monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego. 

15. Systematyczne monitorowanie losów absolwentów naszej szkoły. 

16. Rozwijanie zainteresowań, zdolności, umiejętności i kreatywności 

uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. 

17. Systematyczne wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych,  

kół zainteresowań zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów  

i rodziców. 

18. Organizowanie uczniom atrakcyjnej, bezpiecznej opieki w czasie 

wolnym w świetlicy szkolnej. 

19. Organizowanie udziału uczniów w różnorodnych konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych. 

20. Prowadzenie systematycznej diagnozy w zakresie kierunku  

i zakresu współpracy z rodzicami. 

21. Doskonalenie współpracy z rodzicami, najważniejszymi partnerami 

w wychowaniu. Pozyskiwanie do współpracy rodziców ekspertów  

w dziedzinie wychowania i opieki. 

22. Wspieranie rodziny w pełnionych przez nią funkcjach. 

23. Doskonalenie świadomości wychowawczej rodziców, kompetencji 

wychowawczych poprzez organizowanie konferencji dla rodziców  

z ekspertami w dziedzinie wychowania i opieki, prowadzenie 

poradnika internetowego dla rodziców „Rodzicom ku uwadze”. 

24. Prowadzenie i doskonalenie systematycznej, efektywnej współpracy 

ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, stowarzyszeniami  

i organizacjami. 

25. Stosowanie integralnego modelu pracy profilaktycznej, która 

polega na organizowaniu planowej, systematycznej, kreatywnej 

działalności profilaktycznej, na zaangażowaniu we współpracę 

całej społeczności szkolnej. 



26. Stosowanie strategii informacyjnych mających na celu 

dostarczenie uczniom adekwatnych informacji na temat 

skutków zachowań ryzykownych i nabywanie przez  uczniów 

umiejętności dokonywania właściwych wyborów. 

27. Stosowanie strategii edukacyjnych mających na celu 

rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych. 

28. Stosowanie strategii alternatywnych mających na celu 

zaspokojenie ważnych potrzeb psychicznych uczniów. 

29. Stosowanie strategii interwencyjnych mających na celu 

udzielanie pomocy uczniom mającym trudności, 

identyfikowanie  

i rozwiązywanie problemów oraz wspieranie ich w sytuacjach 

trudnych. 

30. Systematyczne wzbogacanie warsztatu diagnostycznego 

szkoły  

w zakresie wychowania i  profilaktyki. 

31. Doskonalenie, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela - 

wychowawcy poprzez udział w szkoleniowych radach, 

warsztatach profilaktycznych, udział w spotkaniach Szkolnego 

Klubu Wychowawców i spotkaniach zespołu wychowawców 

oraz Szkolnego Zespołu Edukacji Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia. 

32. Realizacja celów i zadań zawartych w Programie Edukacji 

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia dla uczniów klas I-VIII – 

„Zdrowo żyjemy-zdrowie szanujemy”. 

33. Podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć w zakresie 

wolontariatu w oparciu o Program Wolontariatu szkoły. 

34. Promowanie dobrych praktyk szkoły w zakresie wychowania  

i profilaktyki. 

 

 

 

 



 

7.3 ZARZĄDZANIE I ORANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

1. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem i organizacją pracy 

szkoły zapewniających sprawne jej funkcjonowanie. 

2. Zatrudnianie wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej  

i administracyjnej. 

3. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizowanie 

warsztatów szkoleniowych, motywowanie do udziału w kursach 

doskonalących, systematyczną współpracą z ośrodkami doskonalenia 

nauczycieli, motywowanie do podejmowania studiów 

podyplomowych. 

4. Systematyczne monitorowanie efektów realizowanych zadań 

dydaktycznych i wychowawczo-profilaktycznych. 

5. Podnoszenie efektów pracy szkoły poprzez systematyczne 

monitorowanie efektów realizowanych zadań dydaktycznych  

i wychowawczych oraz prezentowanie nauczycielom i rodzicom 

informacji na temat jakości i efektywności realizowanych przez nich 

zadań. 

6. Poszerzenie zakresu pracy szkoły poprzez planową i systematyczną 

współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

7. Tworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań 

dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych poprzez: 

7.1 Zapewnienie jednozmianowości pracy szkoły. 

7.2 Opracowanie planów zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami bhp. 

7.3 Sprawną organizację zastępstw nauczycieli. 

7.4 Odpowiednią liczebność zespołów klasowych. 

7.5 Organizację specjalistycznych zajęć dla dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

7.6 Doskonalenie klimatu społecznego szkoły. 

7.7  Zapewnienie bezpieczeństwa społeczności szkolnej. 

8. Systematyczne wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie  

z zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów i rodziców.  



9. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem nadzoru 

przedstawionym Radzie Pedagogicznej. 

10. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem zespołów 

nauczycieli. 

11. Doskonalenie współpracy zespołów nauczycielskich w zakresie 

ewaluacji wewnętrznej. 

12. Kontrola planowania przez nauczycieli działań podejmowanych  

w szkole, umiejętności rozwiązywania problemów, doskonalenia 

metod i form współpracy. 

13. Analiza wniosków wynikających z wewnętrznego nadzoru 

pedagogicznego stanowiących podstawę do planowania pracy szkoły,  

służących do wprowadzania zmian i doskonalenia rozwoju szkoły. 

14.  Doskonalenie tożsamości szkoły katolickiej poprzez formację 

duchową nauczycieli, rodziców i uczniów w oparciu o Ewangelię 

oraz dorobek szkół katolickich, ścisłą współpracę z Kościołem  

i organizacjami o wartościach chrześcijańskich. 

15. Systematyczne wzbogacanie bazy materialnej szkoły. 

15.1 Wzbogacenie wyposażenia obiektu sportowego. 

15.2 Wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne meble, nowej generacji 

sprzęt multimedialny. 

15.3 Systematyczne wzbogacanie zasobów biblioteki szkolnej. 

16. Systematyczne prezentowanie dobrych praktyk szkoły w zakresie 

dydaktyki, wychowania, opieki i profilaktyki. 

                       

 


