
Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie! 

 
Jeśli jeszcze zastanawiacie się nad wyborem dobrej szkoły, która 

dbając o wszechstronny rozwój ucznia, przygotuje go do wyzwań jakie 

stawia teraźniejszość i przyszłości, to dobrze trafiliście. Mamy patent 

na Wasz sukces, o czym wielokrotnie przekonywali się nasi absolwenci, 

gdy już opuścili mury Osiemnastki. Żeby być „Szkołą z klasą” 

pracowaliśmy na to wiele lat w poszanowaniu godności każdego ucznia 

i rodzica, w dialogu oraz w oparciu o najnowsze metody nauczania, 

wychowania i rozwijania uczniowskich zainteresowań. Tym razem również 

przedstawiamy Państwu naszą edukacyjną ofertę, która, mamy taką 

nadzieję, zadecyduje o właściwym wyborze szkoły, gdzie „Przyszłość 

zaczyna się dzisiaj”, już dzisiaj. 

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PLANUJEMY UTWORZYĆ: 

● klasy pierwsze, 
● klasy czwarte, 
● klasy siódme, w tym dwujęzyczną z językiem angielskim pod patronatem 

UMCS w Lublinie. W br. roku szkolnym w takiej klasie odbywają się zajęcia 

w dwóch językach (polskim i angielskim) z historii, wos-u, matematyki, fizyki, 

informatyki, chemii i literatury angielskiej oraz klasy z eksperymentami 

pedagogicznymi, mianowicie: biologiczno-chemicznym, "Biologia, chemia - 

to mnie kręci", prowadzonym przy współpracy UMCS oraz mechatronicznym, 

"Mój Przyjaciel Robot" przy wsparciu Politechniki Lubelskiej. 
Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia (między innymi dlatego, 

że dysponujemy kadrą z wyższego etapu kształcenia), od lat mamy bardzo 

dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego (najwyższy 8 i 9 stanin), dodatnie 

wskaźniki EWD, licznych laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. 

W roku szkolnym 2017/2018 zdobyliśmy pierwsze miejsce w województwie 

w trzech kategoriach największej liczby laureatów konkursów 
przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych. Nasz wynik mówi sam 

za siebie 50 laureatów i  28  finalistów w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych i olimpiadach tematycznych. 

 

 

W NASZEJ SZKOLE WPROWADZILIŚMY: 
● Ocenianie Kształtujące - na zajęciach podajemy dzieciom cele w języku 

ucznia, kryteria sukcesu, nacobezu do sprawdzianów i kartkówek, 

w trakcie pracy w grupach pokazujemy, jak uczyć się od siebie nawzajem, 

wprowadzamy samoocenę, ocenę koleżeńską, informację zwrotną. Nasze 

klasy edukacji wczesnoszkolnej nie mają ocen cząstkowych i sumujących. 

Oceniamy uczniów za pomocą informacji zwrotnej. 



● Autorski program adaptacyjny dla ucznia klasy I ‒ SKRZYDŁA 
prowadzony przez Panie pedagog i psycholog szkolną. Dzięki niemu 

dzieci mają łatwiej, szybciej przystosowują się do nowego środowiska. 

Najmłodsi uczniowie mają swoich aniołów - czyli uczniów klas starszych 

- wolontariuszy, którzy chętnie pomagają w różnych sytuacjach, uczą 

zasad i są przyjaciółmi od samego początku nauki w szkole. 
● Program „Poczytaj mi przyjacielu” prowadzony przez bibliotekę 

szkolną, dzięki któremu uczniowie dla przyjemności i coraz chętniej 

sięgają po książki. 
● Program terapeutycznyo pt. „Bajkoterapia” skierowany do uczniów 

dla klas młodszych, dzięki któremu dzieci w atrakcyjny i ujmujący sposób 

uczą się właściwych zachowań czy asertywności. 
● Używanie piłek terapeutycznych – od początku klasy pierwszej 

uczniowie godzinę dziennie zamiast na krzesełkach siedzą 

na usprawniających ich postawę piłkach, to pomaga w utrzymaniu 

właściwej sylwetki dzięki prawidłowemu napięciu mięśni całego 

kręgosłupa. 
● Współpracę z Uniwersytetem dziecięcym UNIKIDS - organizujemy 

zajęcia raz w miesiącu u nas w szkole. Ponadto współpracujemy ze szkołą 

językową - w tym roku jest to BEST, Panią Muzyką - która przybliża 

dzieciom różne rodzaje muzyki oraz instrumentów, których w szkole 

nie posiadamy; bierzemy udział w Młodzieżowej Akademii Filmowej - 

raz w miesiącu organizujemy zajęcia w kinie wraz z seansem filmowym, 

nawiązaliśmy współpracę ze szkołą tańca towarzyskiego „Zamek” – 

nasze najmłodsze dzieci już zaczęły odnosić sukcesy w konkursach 

tanecznych. 
 

NAUCZYCIELE Z PASJĄ ODKRYWANIA TALENTÓW OFERUJĄ 

SZEROKĄ GAMĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

 Organizujemy dla uczniów zajęcia dodatkowe - w tym roku jest około 

100 godzin w tygodniu (koła przedmiotowe, wolontariaty, warsztaty, 

SKS, chór, konsultacje). 
 Wyjścia do różnych instytucji na zorganizowane zajęcia tematyczne 

i przedmiotowe – tzw. nauczanie ekspedycyjne. 

 Zajęcia dodatkowe, w ramach godzin dyrektora, to szachy i zajęcia 

cyrkowe, po za tym proponujemy uczniom warsztaty bębniarskie, 

dodatkowe zajęcia z języków obcych, SKS, chór i oczywiście w ramach 

zajęć świetlicowych: zajęcia kulinarne (przygotowanie sałatek, kanapek, 

ciasteczek i koreczków), zajęcia plastyczne, zajęcia literackie (wspólne 

czytanie, opowiadanie treści), gry i zabawy grupowe, zajęcia 

rękodzielnicze - nauka szycia, zajęcia ogrodnicze, zajęcia muzyczne 

(śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce), zajęcia 



stolikowe (gry planszowe, układanki, karty pracy), zajęcia rozwijające 

umiejętności społeczne, zajęcia ruchowo-taneczne, zajęcia teatralne, 

kodowania na dywanie, zagadki, łamigłówki, quizy, zajęcia sportowe  

i ruchowe na świeżym powietrzu. 
● W ramach zajęć dodatkowo płatnych, w czasie pobytu w świetlicy 

szkolnej, robotykę, lekcje tańca towarzyskiego, lekcje tańca 

nowoczesnego, lekcje języka angielskiego. 
● Organizujemy wycieczki szkolne, zielone szkoły – w tym roku 

planujemy wyjazd do Szkocji, już byliśmy we Włoszech, Anglii, 

Hiszpanii, Grecji i Niemczech. 
● Dla naszych uczniów organizujemy dyskoteki, zabawy andrzejkowe 

i karnawałowe, wyjścia do teatru, filharmonii oraz na różne wystawy, 
lekcje muzealne, warsztaty tematyczne i artystyczne. 

● Dla dzieci starszych proponujemy trzy języki obce (angielski, 

niemiecki, hiszpański). Nauka języków obcych u nas w szkole 

realizowana jest z podziałem na grupy wg zaawansowania. 
● Warsztaty na Politechnice Lubelskiej i UMCS w ramach 

eksperymentów pedagogicznych. 
● Jedną godzinę w tygodniu zajęć na basenie w ramach siatki godzin 

wychowania fizycznego (uczeń jest dowożony ze szkoły i z powrotem). 
 

JAKIE SĄ INNE ATUTY OSIEMNASTKI? 
Przede wszystkim: 

● dobra lokalizacja ‒ łatwy dojazd ze wszystkich dzielnic Lublina, 
● szczególna dbałość o bezpieczeństwo (ochrona, monitoring, strażnik 

miejski), elektroniczna karta wejścia na teren budynku, elektroniczna 

karta obiadowa, 
● kameralny charakter szkoły ‒ brak anonimowości ucznia dzięki niedużej 

ilości klas na jednym poziomie, 
● życzliwość i profesjonalizm nauczycieli, a także psychologa, pedagoga 

oraz logopedy szkolnego, 
● lekcje na jedną zmianę (obowiązkowe zajęcia z siatki godzin trwają 

od 7:45 do 15:45), 
● świetlica czynna w godzinach 6:45-17:00, 
● bezpłatny dziennik elektroniczny dla uczniów i dla rodziców, 
● stołówka szkolna, sklepik, pielęgniarka, stomatolog, 
● obiady w cenie 3,70 zł, 
● szafki dla każdego ucznia. 

 

NASZE ZAPLECZE TECHNICZNE 

Dysponujemy:  

● dwoma świetlicami szkolnymi, a w najbliższym roku szkolnym 

planujemy otworzyć trzecią oraz salę do integracji sensorycznej - 



ćwiczenia stymulujące równowagę, koordynację wzrokowo ruchową, 

orientację w przestrzeni i ogólną sprawność fizyczną, usprawniające 

motorykę oraz rozwijające zmysł dotyku, 
● dwoma 16 - stanowiskowymi pracowniami komputerowymi, 
● dwoma salami gimnastycznymi, 
● projektorami multimedialnymi podłączonymi do multimedialnych 

zestawów komputerowych we wszystkich salach lekcyjnych 

oraz świetlicach, 
● czterema tablicami interaktywnymi, 
● dziennikiem elektronicznym – ułatwiającym szybki i sprawny kontakt 

z rodzicem oraz przebieg informacji. 
 

CO NAS JESZCZE WYRÓŻNIA? 

 Misja wszystkich pracowników szkoły, że PRZYSZŁOŚĆ (naszego 

ucznia) ZACZYNA SIĘ DZISIAJ, dlatego każdego dnia dajemy 

mu tę wielobarwną paletę pomysłów, inspiracji, szans, motywacji 

i oczywiście wiedzy. 
 Program wychowawczo-profilaktyczny tworzony wspólnie z rodzicami, 

uczniami i nauczycielami oparty na nieprzemijających wartościach – 

odpowiedzialności, uczciwości, zdrowiu, szacunku i empatii, pomocy, 

współpracy, rodzinie, patriotyzmie, dążeniu do wiedzy. 
 Najważniejsze jest dla nas dobro każdego ucznia. Każdy uczeń 

w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć 

w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość 

na dobro, prawdę i piękno.  

 

 

Jeśli jeszcze mają Państwo wątpliwości odnośnie wyboru miejsca 

kształcenia dziecka, obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, 

aby w naszej szkole Państwa dziecko czuło zainteresowanie, otrzymało 

opiekę, wsparcie i rzetelną wiedzę oraz nie zmarnowało szansy 

na indywidualny rozwój i sukces, bo jego „przyszłość zaczyna się właśnie 

dzisiaj”. 


