
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W WILNIE



Z HISTORII SZKOŁY
Historia Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II rozpoczęła się w okresie odrodzenia 

Litwy. W roku 1992 utworzona przez rodziców oraz działaczy społecznych grupa robocza 
zaczęła działać jako Fundusz Wsparcia Budownictwa szkół polskich na Litwie. Budowa szkoły 
w latach 1992 – 1994  była niezwykłym wydarzeniem na Litwie. To był przykład współpracy, 
inicjatywy społeczeństwa oraz tolerancji. Budowa była finansowana przez Rząd Litwy, 
,,Wspólnotę Polską”, Senat Polski, rodziców przyszłych uczniów oraz setki ofiarodawców z 
całego swiata. 1 września 1994 roku Szkoła Średnia im. Jana Pawła II z polskim językiem 
nauczania otworzyła swe podwoje dla 1795 uczniów.

W roku 2002 wspólnota szkoły postanowiła samodzielnie wziąć udział w reorganizacji 
szkół miasta Wilna. W ten sposób placówka została podzielona na dwie szkoły.

W 2002 roku, 15 maja, Samorząd stołecznego miasta Wilna naszą szkołę 
zarejestrował jako Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II.



KULTURA SZKOŁY

n System wartości szkoły jest odzwierciedlony w jej 
tradycjach, działaniu, wyglądzie zewnętrznym, 
kulturze obcowania, osiągnięciach uczniów i 
wynikach pracy nauczycieli.

n Wdrażając nowe metody pracy (technologie 
informacyjne), doskonaląc jakość kształcenia oraz 
system oceniania, szkoła dąży do bycia placówką 
konkurencyjną. 



SYMBOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
JANA PAWŁA II

n Szkoła ma swój emblemat 
n Szkoła ma sztandar
n Szkoła ma hymn
n Szkoła ma kronikę oraz księgę gości
n Hol szkoły zdobi portret patrona Jana Pawła II
n Szkoła ma Izbę Pamięci swego patrona Jana Pawła II
n Na dziedzińcu szkolnym rośnie dąb z Wadowic
n Szkoła jest upiększona pracami dzieci uzdolnionych, wystawami plastycznymi 

oraz ekspozycjami tematycznymi.



VUP i VUP centrum
kwalifikacji pedagogów

Szkoła podstawowa
im. Jana Pawła II

Organizacja “PIAST”
W Gdańsku

Posterunek policji 
nr. 5 w Wilnie

Stowarzyszenie 
opieki nad ludźmi 
niepełnosprawnymi
“VILNIAUS VILTIS”

i “VILTIES AKIMIRKA”

Żłobki - przedszkola:
“Jutrzenka”, “Wietrzyk”

“Sikorka”, “Kluczyk”

Szkoła - przedszkole
“Wilia”

Stowarzyszenie
litewskich Tatarów i

Szkoła Średnia
im. Doburzyńskiego

Rodzina szkół 
im. Jana Pawła II

Szkoły budowlaneGimnazjum
im. Jana Pawła II

WSPÓŁPRACA SZKOŁY



PROJEKTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA 
PAWŁA II

§ Międzynarodowy projekt ,,Comenius”
„JAK ŻYĆ PIĘKNIE  I  UCZCIWIE W OBLICZU NIEBEZPIECZEŃSTW 
SPOŁECZNYCH”
Międzynarodowy długotrwały projekt wspólnie z organizacją “PIAST” z 
Gdańska
INTEGRACJA W PROCESIE EDUKACYJNYM - JESZCZE JEDEN KROK”

Międzynarodowy projekt z Polską
“JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI”
Międzynarodowy projekt ze Szkocją, Polską i Bułgarią
“MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ  PIŁKI NOŻNEJ”
Międzynarodowy projekt z Polską i Danią
“SĄSIEDZI”
§ Projekty dotyczące socjalizacji dzieci: 
“WYSPA PRZYJAZNI”, “WITAJ LATO!”
§ Obóz kształcenia patriotycznego oraz zdrowotnego ,,ZUCH”.
§ Projekt - Świadczenie usług dzieciom specjalnej troski-
§“ROZWIJANIE, ZACHOWANIE I ODTWORZENIE NAWYKÓW 
SPOŁECZNYCH”
§Krótkotrwałe projekty : 
“MOJE WILNO”
“KSIAŻKA ZACHWYCA I UCZY ”
„FOLKLOR ŁĄCZY NAS”
“JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ, KTÓRY KOCHAŁ WSZYSTKICH”



IMPREZY TRADYCYJNE

§ Obchody świąt państwowych
§ Święto 1-go września
§ Festiwal piosenki angielskiej
§ Dzień Nauczyciela
§ Konkurs ”Mistrz dyktanda”
§ Obchody dnia papieskiego
§ Przy wigilijnym stole
§ Mikołajki
§ Festiwal muzyczny ”Folklor łączy nas”
§ Dzień Otwartych Drzwi
§ Pasowanie na ucznia (1i 5 klasy)
§ Dzień dziękczynienia klas 8-ych
§ Konkurs talentów
§ Konkurs recytatorski “Kresy“
§ Konkurs „Moje Wilno“
§ Międzyszkolne zawody koszykarskie
§ Międzynarodowy konkurs matematyki „PIKOMAT“
§ Konkurs recytatorski, poświecony twórczości M. Konopnickiej
§ Coroczne spotkania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie



ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 
UCZNIÓW ORAZ JEDNAKOWYCH 
MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA SIĘ

§Stworzone są warunki integracji dzieci niepełnosprawnych w szkole i 
poza szkołą.
§W szkole założona jest klasa specjalna, zorganizowany dojazd tych dzieci 
do szkoły.
§Są świadczone usługi logopedy , pedagoga społecznego, psychologa, 
pedagoga specjalnego oraz pielęgniarki.
§Treści nauczania są indywidualizowane, dyferencjowane i korygowane, 
uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów.



Nasza klasa

„Nie idź przede mną, mogę nie nadążyć!
Nie idź za mną, nie umiem prowadzić!
Idź przy mym boku, po prostu bądź
mym przyjacielem.”

A. Camus



Pracownia



Gabinet pomocniczy



Zajęcia lekcyjne



Zajęcia indywidualne



Praca w grupie



Praca w grupie



Wystawy



Święta klasowe i szkolne



Jasełka



Zabawa noworoczna



Kaziuk Wileński



Święto Rodziny



Sukcesy



DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ

Przygotowały: K. Grodź
A. Kowalewska


