
Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie! 
Jeśli jeszcze zastanawiacie się Państwo nad wyborem szkoły, która dba o wszechstronny rozwój ucznia, 

przygotowuje go do wyzwań, jakie stawia teraźniejszość i przyszłość, to dobrze trafiliście. Mamy patent 

na sukces, o czym wielokrotnie przekonywali się nasi absolwenci, gdy już opuścili mury Osiemnastki. Na tytuł 

„Szkoły z klasą” pracowaliśmy wiele lat w poszanowaniu godności każdego ucznia i rodzica, w dialogu 

oraz w oparciu o najnowsze metody nauczania, wychowania i rozwijania uczniowskich zainteresowań 

i talentów. Tym razem również przedstawiamy Państwu naszą ofertę edukacyjną, która, mamy taką nadzieję, 

zadecyduje o właściwym wyborze szkoły. 

 

W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM PLANUJEMY UTWORZYĆ: 

● klasy pierwsze,  

● będziemy prowadzić nabór do klas czwartych, oraz klasy siódmej, dwujęzycznej z językiem angielskim 

pod patronatem UMCS w Lublinie. 

 

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia - od lat mamy bardzo dobre wyniki egzaminu wcześniej 

gimnazjalnego (najwyższy 8 i 9 stanin), a w ostatnim roku szkolnym także egzaminu ósmoklasisty, licznych 

laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich.  

W roku szkolnym 2019/2020 zostaliśmy uhonorowani tytułem „NAJLEPSZA SZKOŁA PODSTAWOWA 

LUBLIN”, zajęliśmy II miejsce w lubelskim rankingu szkół podstawowych 2020. 

 

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 uczniów klasy I ‒ SKRZYDŁA prowadzony przez Panie pedagog 

i psycholog szkolną. Dzięki niemu dzieci łatwiej i szybciej przystosowują się do nowego środowiska. 

Najmłodsi uczniowie mają swoje anioły - czyli uczniów klas starszych - wolontariuszy, którzy chętnie 

pomagają w różnych sytuacjach, uczą zasad i są przyjaciółmi od samego początku nauki w szkole, 

● Program terapeutyczny pt. „Bajkoterapia” skierowany do uczniów dla klas młodszych, dzięki któremu 

dzieci w atrakcyjny i ujmujący sposób uczą się właściwych zachowań czy asertywności, 

● Piłki terapeutyczne – od początku klasy pierwszej uczniowie 3 razy w tygodniu przez godzinę zamiast 

na krzesełkach siedzą na usprawniających ich postawę piłkach, to pomaga w utrzymaniu właściwej 

sylwetki dzięki prawidłowemu napięciu mięśni całego kręgosłupa, 

● Program pt. „Świetliki” – uczniowie z klas 4-8 pracują z dziećmi, jako wolontariusze w świetlicy szkolnej, 

wspólnie  bawiąc się, odrabiając lekcje i spędzając czas, 

● Projekt pt. „Akademia Przyszłości” – studenci pedagogiki i psychologii, jako wolontariusze pomagają 

naszym uczniom w przełamaniu różnych trudności edukacyjnych i społecznych, 

● Projekt pt. „Mega Misja” – pomaga w kształtowaniu zasad bezpiecznego funkcjonowania młodego 

człowieka w świecie Internetu oraz doskonaleniu kompetencji cyfrowych, 

● Innowacja pedagogiczna „Zainspirowani – spotkanie z ciekawym rodzicem” – dzięki której rodzice 

dzielą się swoimi zainteresowaniami i opowiadają o swoim zawodzie, 

● Innowacja pedagogiczna „Wyobraź sobie – trening wyobraźni” – zajęcia rozwijające wyobraźnię 

i kreatywność młodego człowieka, 



● Innowacja pedagogiczna „Głowa pełna pomysłów” – zajęcia rozwijające kreatywność dzieci w wieku 

młodszym, 

● Sala do integracji sensorycznej, w której prowadzone są zajęcia dla osób z deficytami 

czy nieprawidłowościami w układzie nerwowym, związanymi z procesem organizacji wrażeń 

zmysłowych, takich jak wzrok, słuch, węch, smak, dotyk. Dzięki specjalnym zajęciom na sali integracji 

sensorycznej, które polegają na odbieraniu bodźców zmysłowych, można ćwiczyć i wspomagać 

prawidłowy rozwój dzieci klas 1-3.  

 

NAUCZYCIELE Z PASJĄ ODKRYWANIA TALENTÓW OFERUJĄ SZEROKĄ GAMĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH: 

● Organizujemy dla uczniów zajęcia dodatkowe - w tym roku jest około 50 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 w klasach 1-3 - szachy, zajęcia cyrkowe i kreatywność 

a w klasach 4-8 z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Poza tym proponujemy uczniom 

warsztaty bębniarskie, dodatkowe zajęcia z języków obcych, SKS, chór, a w ramach zajęć świetlicowych: 

zajęcia kulinarne, plastyczne, literackie, teatralne, gry i zabawy grupowe, zajęcia rękodzielnicze - nauka 

szycia, zajęcia ogrodnicze,  muzyczne,  stolikowe (m.in. gry planszowe), zajęcia rozwijające umiejętności 

społeczne,  ruchowo-taneczne,, kodowania na dywanie, zagadki, łamigłówki, quizy, zajęcia sportowe 

i ruchowe na świeżym powietrzu, 

● W ramach zajęć dodatkowo płatnych, w czasie pobytu w świetlicy szkolnej, współpracujemy z firmami, 

które prowadzą zajęcia dodatkowe dla chętnych uczniów, tj.: Uniwersytet dziecięcy UNIKIDS - 

organizujemy zajęcia raz w miesiącu w naszych pracowniach, Profi Lingua – prowadzi zajęcia języka 

angielskiego, firmą Przyjazna Robotyka, prowadzącą zajęcia z robotyki, Pracownią Magia Edukacji, 

która prowadzi zajęcia konstruktorskie „Strzał w 10”, Panią Muzyką - która przybliża dzieciom różne 

rodzaje muzyki oraz instrumentów, których w szkole nie posiadamy, Młodzieżową Akademią Filmową 

- raz w miesiącu organizujemy zajęcia w kinie wraz z seansem filmowym, Szkołą tańca towarzyskiego 

„Zamek” - Studio Tańca Aneta Pawlak – nasze najmłodsze dzieci już zaczęły odnosić sukcesy 

w konkursach tanecznych, firmą Centrum Tańca Wasilewski-Felska – Ogólnopolska Szkoła Tańca 

i Dobrych Manier, uczące tańca nowoczesnego, firmą Struna oraz Music and More rozwijającą 

umiejętność gry na różnych instrumentach, 

● Realizujemy wycieczki szkolne, zielone szkoły – już byliśmy we Włoszech, Anglii, Szkocji, Hiszpanii 

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, 

● Od czwartej klasy wprowadzamy jedną godzinę w tygodniu zajęć na basenie w ramach siatki godzin 

wychowania fizycznego.  



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:  

● trzema świetlicami szkolnymi oraz salą do integracji sensorycznej - ćwiczenia stymulujące równowagę, 

koordynację wzrokowo ruchową, orientację w przestrzeni i ogólną sprawność fizyczną, usprawniające 

motorykę oraz rozwijające różne zmysły,  

● dwoma 15 - stanowiskowymi pracowniami komputerowymi,  

● dwoma salami gimnastycznymi,  

● projektorami multimedialnymi podłączonymi do multimedialnych zestawów komputerowych 

we wszystkich salach lekcyjnych oraz świetlicach,  

● czterema tablicami interaktywnymi. 

 

Każdego dnia dajemy naszym uczniom tę wielobarwną paletę pomysłów, inspiracji, szans, motywacji 

i oczywiście wiedzy, ponieważ PRZYSZŁOŚĆ (Naszego Ucznia) ZACZYNA SIĘ DZISIAJ - to nasza misja. 

Tworzymy wspólnie z rodzicami, uczniami i nauczycielami Program wychowawczo-profilaktyczny w oparciu 

o nieprzemijające wartości – odpowiedzialność, uczciwość, zdrowie, szacunek i empatię, pomoc, 

współpracę, rodzinę, patriotyzm, dążenie do wiedzy. 

Najważniejsze jest dla nas dobro każdego ucznia - każdy 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. 

 

 

Łączę wyrazy szacunku 

Katarzyna Orzeł 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 

im. Macieja Rataja w Lublinie 


