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Misją naszej szkoły jest wykształcenie i wychowanie 
młodych ludzi tak, by w pełni sprostali zadaniom, jakie 
niesie współczesny świat. Jesteśmy szkołą bezpieczną 
i przyjazną dziecku. Traktujemy uczniów ze zrozumie-
niem, wzajemne stosunki opieramy na szacunku i życz-
liwości. Wychowujemy ludzi otwartych, szlachetnych, 
chętnie śpieszących innym z pomocą. Promujemy afir-
mację życia, twórcze myślenie, poszukiwanie prawdy, 
optymizm, asertywność.

Kształtujemy postawę patriotyczną, uczymy za-
sad demokracji, tolerancji i odpowiedzialności. Dbamy 
o rozwój osobowości i talentów swoich wychowanków, 
wyposażamy ich w nowoczesną wiedzę, umiejętność 
uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, za-
pewniamy dostęp do światowych sieci komputerowych. 
Wprowadzamy uczniów w tradycję kultury regionalnej, 
narodowej i europejskiej. Wychowujemy przez sztukę, 
dążymy do wysokiego poziomu edukacji artystycznej. 
Dbamy o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną naszych 
wychowanków, propagujemy wzory zdrowego stylu ży-
cia. W swoich działaniach współpracujemy z rodzicami 
i środowiskiem lokalnym.

MISJA SZKOŁY
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Szkoła im. Królowej Jadwigi powstała 1 września 1911 
roku z inicjatywy członków zamkniętej przez władze rosyj-
skie Macierzy Szkolnej. Utrzymywana była przez Tajny Ko-
mitet Opieki Szkolnej i prowadzona w duchu narodowym. 
29 listopada 1915 roku nadano szkole imię Królowej Jadwigi. 
Nazwa szkoły została zatwierdzona przez Kuratora rozpo-
rządzeniem z dnia 23 stycznia 1926 roku. W lutym 1929 roku 
szkole przyznano gmach przy ul. Długosza, a 25 kwietnia 
1931 roku dokonano poświęcenia jej Sztandaru. W roku 1956
szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Zuchów, w którym 
mieści się do dzisiaj. W cztery lata później, w roku 1961 zmie-
niono patrona szkoły. Został nim generał Karol Świerczew-
ski - „Walter”. W roku 1990, z inicjatywy Komisji Zakładowej 
Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, dyrekcja, gro-
no nauczycielskie, dzieci, młodzież i rodzice wystąpili do 
Kuratora Oświaty w Lublinie z prośbą o przywrócenie szko-
le imienia dawnej jej patronki - Królowej Jadwigi. Kurator 
mgr Wacław Czajka decyzją z dnia 25 maja 1990 roku przy-
wrócił Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie imię Królowej 
Jadwigi nadane wcześniej. Jednocześnie potwierdził pra-
wo posiadania Sztandaru. W 2006 roku zostało oddane do 
użytku nowoczesne skrzydło szkoły. Jednocześnie stary 
budynek zmodernizowano i gruntownie wyremontowano.

Sto lat – to podeszły wiek, ale nie dla szkoły, której ce-
lem jest „wykształcenie i wychowanie młodych ludzi tak, by 
w pełni sprostali zadaniom, jakie niesie współczesny świat”.

HISTORIA SZKOŁY  
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Jednym z ważnych zadań naszej szkoły jest zapew-
nienie uczniom korzystania z technologii informacyjnej 
na lekcjach różnych przedmiotów w trakcie wszystkich 
etapów kształcenia. Prawidłowe korzystanie z kom-
putera w praktyce szkolnej stanowi niezwykle cenny 
i nowoczesny środek dydaktyczny. Komputer jest jed-
nym z najbardziej lubianych przez naszych uczniów 
środków dydaktycznych, dzięki któremu zdobywają 
wiedzę i umiejętności. Wrodzona ciekawość dzieci oraz 
atrakcyjność zajęć z użyciem technologii informacyjnej 
powoduje, iż lekcja wspomagana komputerem staje się 
bardziej skuteczna. Komputer pozwala nauczycielom 
na usprawnienie procesów nauczania i uczenia się, ak-
tywizuje i motywuje uczniów do podejmowania działań, 
pomaga w ćwiczeniu i zastosowaniu zdobytej już wie-
dzy, a także rozwija zainteresowania uczniów.

Początki komputeryzacji Szkoły Podstawowej nr 21 
sięgają 1990 r., kiedy zakupiono pierwszy komputer po-
trzebny do zarządzania. Obecnie w szkole jest używa-
nych prawie 200 komputerów z najnowszymi wersjami 
oprogramowania - w tym laptopy i tablety. Statystycz-
nie przypada jeden komputer  na ok. 5 uczniów, jest 
8 tablic interaktywnych, 8 urządzeń wielofunkcyjnych, 
25 drukarek, 14 projektorów (9 zamontowanych na wy-
sięgnikach, 1 zawieszony nad tablicą mobilną, 4 prze-
nośne), 6 routerów WiFi. Na wyposażeniu znajdują 
się także 3 przenośne zestawy multimedialne (ekran, 
rzutnik i laptop). Komputery są połączone za pomocą 
bardzo rozbudowanej sieci światłowodowo-kablowej 
doprowadzonej do wszystkich pomieszczeń szkoły. 
Działa monitoring zbudowany z 32 kamer oraz bardzo 
nowoczesna centrala telefoniczna. 

W serwerowni wyposażonej w najnowocześniejsze 
rozwiązania na poziomie światowym (światłowody,  
oprogramowanie Microsoft Hyper-V Server 2008 R2), 
funkcjonują serwery wirtualne na dyskach o łącznej po-
jemności 8TB. Serwerownia jest klimatyzowana, zabez-
pieczona przed postronnymi osobami kontrolą dostępu 
i monitoringiem wejść. Od początku XXI wieku w szkole 
dokonano pionierskich wdrożeń internetowych platform 
edukacyjnych: Fronter, Vulcan, nauczyciel.pl, Microsoft 

SZKOŁA 21 SZKOŁĄ NA MIARĘ XXI WIEKU
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Live@edu oraz Moodle. Nauczyciele wykorzystują tak-
że portale scholaris.pl i Interkl@sa. 

Infrastruktura informatyczna nadąża za wzrastający-
mi potrzebami społeczności szkolnej, która świadomie 
rozszerza krąg swoich zainteresowań, po coraz to now-
sze możliwości technologii informatycznych w edukacji.

Szkoła ma 5 pracowni komputerowych. Nowocze-
sna biblioteka (z 8 komputerami) posiada czytelnię 
internetową wyposażoną w 19 stanowisk multimedial-
nych. W każdej sali dydaktycznej nauczyciele dysponu-
ją co najmniej 1 stanowiskiem komputerowym. 

Od 1995 roku prowadzona jest szkolna strona www 
(utworzona jako 14 w Polsce), która w 1999 roku została 
uznana za najlepszą wówczas przez redakcję telewizyj-
nego programu dla dzieci Teleranek.

Nasza szkoła ma wdrożone pełne oprogramowanie 
w zarządzaniu szkołą już od 1992 r. W szkole funkcjo-
nuje informacyjny system wspomagania edukacji i za-
rządzania. Nauczyciele mogą stale wykorzystywać do-
stępne w szkole oprogramowania edukacyjne. 

Od września 2011 r. ponownie wprowadzono dzien-
nik elektroniczny. Na wyposażeniu szkoły znajdują się 
także piloty do przeprowadzania testów oraz tablety.

W szkole zostało położone łącznie ponad 10 km skrętki.

SZKOŁA 21 SZKOŁĄ NA MIARĘ XXI WIEKU
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Rodzina Szkół  św. Jadwigi Królowej
14 X 2006 r. w Krakowie zawiązała się Rodzina Szkół im. 
św. Jadwigi Królowej. Zrzeszonych jest w niej blisko 200 
szkół z Polski i zagranicy. Powstała strona internetowa 
(http://rodzinajadwigiwawelskiej.pl) umożliwiająca kon-
takt między szkołami. Publikowane są na niej regulaminy 
konkursów, scenariusze uroczystości, propozycje zajęć 
o naszej patronce. Aktywnie działa forum, publikowane są 
zdjęcia w galeriach. Rodzina Szkół systematycznie spotyka 
się w różnych miejscach w Polsce. Przewodniczącym Rady 
Rodziny, twórcą i administratorem strony jest dyrektor naszej 
szkoły p. Jerzy Piskor a cała szkoła jest aktywnym członkiem 
Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej. W ramach współ-
pracy z „The Queen Jadwiga Fundation” (http://www.qjfpl.
org)  uczestniczymy w corocznym ogólnopolskim konkur-
sie dla wyróżniających się uczniów „Perełki świętej Jadwigi 
Królowej”. Dwukrotnie  nasze uczennice znalazły się wśród 
laureatów tego konkursu. Honorowe wyróżnienia „Perełka 
2009” otrzymało także pięć nauczycielek z naszej szkoły. 
Szkoła Podstawowa nr 21 w 2008 r. była organizatorem gali 
laureatów konkursów: matematycznego im. Heleny Rasio-
wej i poezji „Święta Jadwiga Królowa – Perła Korony Pol-
skiej”. Na uroczystość przybyło wielu gości z całej Polski. 
Uroczystość transmitowano na żywo przez Internet.

Program  „Socrates-Comenius”
Polska Narodowa Agencja programu Comenius – Part-
nerskie Projekty Szkół w lipcu 2009 r. zaakceptowała do 
realizacji Wielostronny Partnerski Projekt, złożony przez 
Szkołę Podstawową nr 21 w Lublinie jako szkołę – koordyna-
tora projektu. Projekt zatytułowany jest „Let’s play together” 
(„Bawmy się razem”). Jego realizacja przewidziana jest od 
1 września 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. Projekt skierowany 
jest do uczniów i nauczycieli z czterech europejskich szkół. 
Związany jest z historią, tradycją, obyczajami i kulturą Polski, 
Rumunii, Turcji i Bułgarii. Tematem, wokół którego skupiono 
wszystkie działania jest zabawa. Uczniowie gromadzą i wy-
mieniają się informacjami związanymi z  zabawami integra-
cyjnymi, tematycznymi, ruchowymi, rozwijającymi twórcze 
myślenie. Uczą się tańców, piosenek, wyliczanek, zga-
dywanek z różnych krajów europejskich. Jest to sposób 
na wzajemne poznanie się, integrację, komunikację, na 
rozwijanie kreatywności oraz rozrywkę. Zadania są re-

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI 
W POLSCE I ZAGRANICĄ
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alizowane podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 
wycieczek, imprez kulturalnych w szkole i środowisku 
lokalnym. Stały kontakt jest utrzymywany drogą elektro-
niczną, listową, podczas wzajemnych wizyt. Rezultaty 
pracy są umieszczane na stronie internetowej projektu. 
Planowane jest opracowanie mini-słowników, albumów 
ze zdjęciami, prezentacji multimedialnych, nagrań na 
płytach CD.  Efektem wspólnej pracy będzie książka 
„Eurozabawy”(w języku angielskim i ojczystym każdej 
ze szkół), z dołączoną płytą CD oraz film.

Współpraca ze szkołą w USA
W czerwcu 2007 nasza szkoła nawiązała współpracę ze 
szkołą w USA - Heritage Christian Elementary. Szkoły 
wymieniły się  informacjami w postaci prezentacji mul-
timedialnych, a chętni uczniowie klas III rozpoczęli kore-
spondencję z kolegami z USA.

Współpraca ze Szkołą Podstawową w Kokomo, Indiana w USA
W roku szkolnym 2005/2006 uczniowie klas II pod 
kierunkiem nauczyciela języka angielskiego nawiązali 
korespondencję  z rówieśnikami  ze  Szkoły Podsta-
wowej w Kokomo. W listach dzieci przedstawiły się, 
napisały o swoich rodzinach i ulubionych zajęciach.  
Znajomości rozwijają się, głównie za pomocą poczty 
elektronicznej.

Współpraca ze szkołą w Iwano-Frankiwsku
W dniach 27 i 28 października 2001 r. delegacja na-
szej szkoły przebywała w Iwano-Frankiwsku (dawniej 
Stanisławów) na Ukrainie, gdzie nawiązana została 
współpraca ze Szkołą Podstawową nr 14. Zaprosze-
nie Pani Wandy Sergiejewej - Prezesa Towarzystwa 
Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego skiero-
wane zostało do nas w związku z uroczystymi obcho-
dami 260 rocznicy urodzin wielkiego polskiego poety 
doby Oświecenia, Franciszka Karpińskiego. Celem 
obchodów było przypomnienie i przybliżenie społe-
czeństwu polskiemu i ukraińskiemu dorobku twórcze-
go wybitnego syna Ziemi Pokuckiej. W nawiązaniu do 
wizyty uczniowie naszej szkoły zebrali w grudniu 2001 
książki dla tej szkoły.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI 
W POLSCE I ZAGRANICĄ
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„A living map of Europe”
Szkoła uczestniczyła w projekcie eTwinning „A living 
map of Europe”. Uczniowie wypełniali  w języku angiel-
skim pocztówki z Lublina i okolic, a następnie wysyłali 
je do innych szkół biorących udział w projekcie. Efek-
tem końcowym była wielka mapa Europy z naklejonymi 
otrzymanymi pocztówkami.

Podpisy uczniów w Kosmosie
8 maja 2001 roku w Szkole Podstawowej nr 21 odbyły 
się Dni Kosmosu. Idea obchodów takiego dnia naro-
dziła się w firmie Lockheed Martin Corporation w USA 
i zyskała poparcie NASA. Jest to upowszechnianie wie-
dzy na temat dokonań w dziedzinie badań Kosmosu 
i perspektyw cywilizacyjnych z tym związanych. W pro-
gramie zwanym „PODPISY UCZNIÓW W KOSMOSIE” 
uczestniczyli uczniowie z całego świata. W ich  gro-
nie znalazła się nasza szkoła (szczegóły na stronie 
http://www.spaceday.org).  Podpisy uczniów  znalazły 
się w Kosmosie w czasie lotu promu kosmicznego 
w dniach od 6 grudnia do 16 grudnia 2001 roku. Plakat 
upamiętniający to wydarzenie jest umieszczony na ho-
norowym miejscu w szkole wraz z certyfikatem NASA 
i zdjęciem załogi promu, która je zabrała w Kosmos. 

POJAZD SPIRIT - strzałka pokazuje DVD przymocowane do osłony.

SZKOLNE PROJEKTY
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Nasi ludzie na Marsie!
Członkowie klubu astronomicznego wzięli udział w akcji 
„SEND YOUR NAME TO MARS!” organizowanej przez 
NASA. Nazwiska uczniów zostały nagrane na płycie 
DVD, dołączonej do sondy Mars Exploration Rover 2003 
(pojazdu „Spirit”), która 10 czerwca 2003 została wynie-
siona w  Kosmos i po 7 miesiącach podróży wylądowała 
4 stycznia 2004 r. na Marsie. Uzyskane w maju 2002 r. 
certyfikaty, potwierdzające udział uczniów w przedsię-
wzięciu, można obejrzeć w Internecie. 

Szkolny przegląd twórczości uczniów „Jadwiga”
Co roku z okazji Święta Szkoły odbywa się przegląd 
twórczości uczniów „Jadwiga”. Biorą w nim udział 
przedstawiciele wszystkich klas, którzy śpiewają, grają, 
tańczą, recytują. Uczniowie mają możliwość zaprezen-
towania swych talentów. Podczas przeglądu nagrywany 
jest film i wydawana płyta CD.

Rajdy rowerowe
Corocznie z okazji Dnia Dziecka organizowany jest 
w szkole rajd rowerowy do Nasutowa, połączony z pik-
nikiem rodzinnym, grami i zabawami sportowymi. 

SZKOLNE PROJEKTY
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Program Unijny
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

W latach 2009-2011 uczniowie brali udział w realizacji  Pro-
gramu Unijnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy”. Program jest oparty na Teorii Wielora-
kich Inteligencji według Howarda Gardnera. Istotą projektu 
jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju 
uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, 
poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem na-
uczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera za-
pewniło uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na 
miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. 
Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności.

„Spring Day” 
Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w realizacji projek-
tu „Interkl@sy” „Spring Day”. Są to różnorodne działania 
uczniów skupione wokół określonych haseł, związanych 
z Unią Europejską, np. „Podróż po Europie – czy warto 
uczyć się języków obcych?”, tworzenie folderów rekla-
mowych wybranych krajów należących do Unii Europej-
skiej, uczczenie pięćdziesięciolecia podpisania Trakta-
tów Rzymskich.  Uczniowie zapoznają  się z historią Unii 
Europejskiej, pracą najważniejszych instytucji unijnych. 
16 marca 2005 r. wzięliśmy udział w wideokonferencji 
z p. Januszem Onyszkiewiczem, wiceprzewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego. W czasie wirtualnego spo-
tkania pan poseł przebywał w Brukseli w siedzibie Euro-
pean Schoolnet.

SZKOLNE PROJEKTY
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Bezpieczeństwo uczniów w sieci
W szkole został opracowany program profilaktyczny 
„Bezpieczny w Internecie”, zmierzający do ochrony 
uczniów przed negatywnymi społecznymi, etycznymi 
i prawnymi konsekwencjami rozwoju TI.  Ma on uświa-
damiać uczniom, ich rodzicom i nauczycielom, zagro-
żenia wynikające z surfowania w Internecie oraz wska-
zać im sposoby radzenia sobie z nimi. 
Uczniowie są chronieni  przed niepożądanymi treścia-
mi z Internetu następującymi programami zabezpie-
czającymi:„Beniamin”, „Opiekun ucznia”, „NetSupport 
School NSS 10”. Od kilku lat podejmowane są różno-
rodne działania w zakresie bezpieczeństwa w Inter-
necie. M.in. organizowany jest Dzień Bezpiecznego 
Internetu, w czasie którego realizowane są zajęcia na 
temat bezpieczeństwa w sieci, spotkania np. z przed-
stawicielami policji czy p. Jakubem Śpiewakiem, za-
łożycielem Fundacji Kidprotect.pl., przygotowywane 
są prezentacje multimedialne, konkursy. Uczniowie 
ukończyli kursy e-learningowe dostępne na witrynie 
http://www.dzieckowsieci.pl/: „Bezpieczna przygoda 
z Internetem”, „Bezpieczne surfowanie w Necie” oraz 
„3..2..1.. Internet!”. Nie zapomnieliśmy również o ro-
dzicach. Podczas zebrań pokazaliśmy film „Dotrzy-
mać dzieciom kroku w Internecie” dostępny na stronie: 
http://www.childnet.pl/. 

Konferencja „Bezpieczny Internet”
24 kwietnia 2006 r. w Lublinie odbyła się konferen-
cja „Bezpieczny Internet” objęta patronatem Ministra 
Edukacji i Nauki, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw 
Dziecka, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, Komendy Głównej Policji, Polskiego Komitetu 
ds. UNESCO oraz Polskiego Komitetu Narodowego 
UNICEF. Nasza szkoła była jej współorganizatorem. 
Równolegle z konferencją w naszej szkole odbyła się 
impreza edukacyjna dla 180 uczniów szkół podsta-
wowych m. Lublina. Wzięli oni udział w grach eduka-
cyjnych z nagrodami - na temat zagrożeń związanych 
z użytkowaniem Internetu oraz o metodach przeciw-
działania im.

SZKOLNE PROJEKTY
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Akcja „Wielkie Czytanie”
W 2009 r. odbyła się akcja Wielkie Czytanie, będąca częścią 
dorocznego Global Action Week (Światowego Tygodnia 
Działań), służącego informowaniu o kampanii UNESCO, 
UNICEF i EI (Education International – Międzynarodówki 
Edukacyjnej) – Edukacja dla Wszystkich oraz przypomnie-
niu Milenijnych Celów Rozwoju, których realizacji podjęły 
się kraje zrzeszone w ONZ, w tym Polska. Akcja polega na 
zachęcaniu młodych ludzi do czytania, poprzez słuchanie 
wzorowego czytania fragmentów ulubionych książek przez 
znane osobistości życia publicznego. Naszą szkołę odwie-
dzili goście, znani w Lublinie, przedstawiciele Urzędu Mia-
sta, Kuratorium Oświaty, kultury i nauki.

Akcje charytatywne
W szkole organizowane są różne akcje charytatywne, które 
kształtują u uczniów poczucie odpowiedzialności za innych, 
wyrabiają postawę niesienia pomocy potrzebującym. Prze-
prowadzono m.in. akcję „Mikołajki” (dary dla dzieci z Domów 
Dziecka), „Twój słodki dar dla hospicjum” (zbiórka słodyczy 
dla dzieci z Hospicjum im. Małego Księcia), „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę” (zbiórka darów dla potrzebujących).

„Dąb Pamięci”
W dniu 12 maja 2010 r. odbyły się uroczystości posadzenia 
Dębu Pamięci i odsłonięcia tablicy ku czci pana Adama Ja-
rosławskiego, aspiranta policji państwowej, zamordowanego 
strzałem w tył głowy w Twerze w 1940 r. przez NKWD. Była  to 
uroczystość zorganizowana w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu „Katyń … ocalić od zapomnienia”. 

SZKOLNE PROJEKTY



15

Festyn rodzinny
Dnia 12 czerwca 2010 w naszej szkole został zor-
ganizowany Festyn Rodzinny. Jego organizatorem 
była Rada Rodziców SP 21. Na festynie było wiele 
atrakcji, m.in. występ Orkiestry Świętego Mikołaja, 
pokazy policji i straży pożarnej, nauka udzielania 
pierwszej pomocy, konkursy, zawody sportowe, lo-
teria fantowa, kiermasz prac dzieci ze świetlicy, wy-
stępy przygotowane przez dzieci, Fantasy Park, Aka-
demia Przygoda. W kawiarence „U Jadwigi” można 
było kupić ciasta upieczone przez rodziców naszych 
uczniów.

Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2010/2011
Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 
odbyła się dnia 1 września w naszej szkole. W uro-
czystości uczestniczyli przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych,  parlamentarzyści, 
przedstawiciele środowisk oświatowych, kościel-
nych, służb zespolonych, związków zawodowych 
oraz innych instytucji i organizacji, a także ucznio-
wie, w tym sześciolatki idące po raz pierwszy do 
szkoły, nauczyciele i rodzice.

SZKOLNE PROJEKTY
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Biblioteka szkolna Multimedialnym Centrum Informacji
Bibliotekarze wykorzystują program do opracowania 
zbiorów bibliotecznych i ich udostępniania, a także  
do wyszukiwania informacji w katalogach, kartotekach 
i tworzenia zestawień bibliograficznych. Dzięki temu 
programowi większość niektórych rutynowych i pra-
cochłonnych czynności wykonywanych przez bibliote-
karza jest wspomaganych lub  całkowicie przejętych 
przez komputer np. : zbieranie danych i tworzenie sta-
tystyki, rejestracja wypożyczeń, skontrum i inne.  Od 
2006 r. w bibliotece działa pracownia komputerowa – 
MCI, składająca się z 19 stanowisk komputerowych. 
Pracownia jest udostępniania dla uczniów indywidual-
nie przed lekcjami i po lekcjach pod opieką biblioteka-
rza oraz grupowo pod opieką nauczyciela. 

Indywidualnie uczniowie mogą korzystać z zasobów 
edukacyjnych Internetu i brać udział w ogólnopolskich 
konkursach internetowych, korzystają z portali i ser-
wisów edukacyjnych, bezpłatnych czasopism elek-
tronicznych, gier edukacyjnych, z zainstalowanych 
programów a także przygotowują prezentacje multi-
medialne, tworzą  klasowe strony www. Edytor tekstu 
wykorzystywany jest przez uczniów do opracowywania 
materiałów do gazetek ściennych, do pisania refera-
tów i prac konkursowych.  W MCI odbywają się zajęcia 
z edukacji czytelniczej i medialnej, lekcje z wykorzy-
staniem TI w kl. I-III, logopedia, spotkania Klubu Eu-
ropejskiego. Nauczyciele i uczniowie mają możliwość 
podczas zajęć w MCI  korzystania z tablicy interaktyw-
nej.   W bibliotece Szkoły Podstawowej nr 21 w Lubli-
nie na szeroką skalę wykorzystywana jest technologia 
komputerowa, dlatego też biblioteka staje się szkol-
nym centrum informacji, którego zadaniem jest między 
innymi zaspokajanie potrzeb czytelników w zakresie 
korzystania z różnych źródeł informacji. Świadome, 
selektywne i kreatywne korzystanie z takiego źródła 
informacji jakim jest Internet przyczynia się do wszech-
stronnego rozwoju młodego człowieka. Wykorzystując 
technologię informacyjną w pracy bibliotekarza wycho-
dzimy naprzeciw oczekiwaniom współczesnego czło-
wieka i jednocześnie podnosimy jakość pracy szkoły. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA



17

Nasza szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne 
dla swoich uczniów. Jest także otwarta dla szerszych 
inicjatyw, a w szczególności dla społeczności lokalnej. 
W szkole funkcjonuje plan zajęć pozalekcyjnych. Obej-
muje on różnorodne formy pracy z uczniami. Są to: koło 
dziennikarsko-informatyczne, koło recytatorskie, literac-
kie, czytelnicze, koła matematyczne, zespoły wyrównaw-
cze, koło plastyczne, studio muzyki, koło Jadwiżańskie, 
kolo przyrodnicze i prozdrowotne, koło informatyczne, 
Uczniowski Klub Sportowy.

Organizacje uczniowskie
Nasi uczniowie aktywnie pracują w Samorządzie 

Uczniowskim. Organizują apele szkolne, imprezy, akcje, 
dyskoteki. Co miesiąc jedna klasa pełni funkcję gospo-
darza miesiąca i staje się wówczas współodpowiedzial-
na za życie szkoły. W szkole działa także Liga Ochrony 
Przyrody i Uczniowski Klub Sportowy „21”, który rozwija 
sprawność fizyczną uczniów w sekcjach: mini piłki siat-
kowej chłopców i dziewcząt, mini piłki nożnej, lekkoatle-
tyki, zajęć tanecznych. Uczniowie chętnie biorą udział 
w zawodach sportowych i odnoszą w nich sukcesy.

Świetlica szkolna
Jako jedna z nielicznych świetlic szkolnych jest wy-

posażona w komputery z dostępem do  Internetu. Dzięki 
temu prowadzone są w niej zajęcia z wykorzystaniem 
TI. Dzieci korzystają z programów edukacyjnych i In-
ternetu. Chętnie wykonują prace plastyczne z użyciem 
prostych programów graficznych, tworzą prezentacje 
multimedialne o różnej tematyce, uczestniczą w konkur-
sach komputerowych.  W świetlicy dwukrotnie zostały 
zorganizowane spotkania metodyczne dla nauczycieli 
świetlic miasta Lublin oraz gminy Garbów. Cieszyły się 
one ogromnym zainteresowaniem.

„Studio muzyki”
Szkolne „Studio muzyki skupia zespoły wokalne i wo-

kalno-instrumentalne. Zapewniają one oprawę muzycz-
ną wszystkich uroczystości i imprez szkolnych. Ponadto 
biorą udział w licznych konkursach i koncertach pozasz-
kolnych. Zespoły np. prezentują  kolędy podczas kon-

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE
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certu zespołów szkolnych w kaplicy parafii pw. Bł. Bisku-
pa Władysława Gorala, biorą udział w Festiwalu Pieśni 
i Piosenki o Lublinie. W ramach współpracy z fundacją 
„W stronę sztuki” szkolny zespół wokalno-instrumen-
talny zaprezentował koncert w Filharmonii Lubelskiej 
w czasie prezentacji zespołów muzycznych szkół niear-
tystycznych Lublina. W ramach akcji „Sprzątanie świata” 
odbył się koncert zespołu szkolnego przed Ratuszem 
Lubelskim. W ramach realizacji Ogólnopolskiego pro-
gramu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 
w szkole działa także chór „Perełki”.

Koło matematyczne 
Prowadzone jest przez nauczyciela matematyki, któ-

ry na zajęciach wykorzystuje programy komputerowe: 
„Cabri II”, eduROM, pakiet matematyczny „Mathemati-
ca”, a także Internet. Tutaj też uczniowie mogą korzystać 
z najnowocześniejszej tablicy jaką jest tablica interaktyw-
na. Rozwiązują zadania, łamigłówki korzystając z pełnej 
oferty i możliwości jej oprogramowania. Efektem pracy 
koła są laureaci konkursów matematycznych z wykorzy-
staniem TI. Koło posiada swoją stronę internetową opubli-
kowaną na stronie szkoły: http://www.sp21.lublin.pl/

Koło dziennikarsko-informatyczne
W szkole działa koło dziennikarsko-informatyczne. Opie-

kunem koła jest nauczyciel polonista. Efektem pracy jest in-
ternetowa gazetka „Kurier 21”, bardzo ciekawie ukazująca 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE
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życie szkoły widziane oczami uczniów. Uczestnicy koła two-
rząc czasopismo, które cieszy się dużą popularnością wśród 
społeczności szkolnej, mają możliwość poznania profesjo-
nalnych programów komputerowych, a oprócz tego kształ-
cą  w sobie duszę informatyka. Samodzielnie przygotowują 
informacje, które umieszczane są na stronach gazetki. Uczą 
się poprawnie edytować teksty, formatować artykuły, obra-
biać zdjęcia i publikować artykuły na stronie szkoły. 1 czerwca 
2010r. z okazji  Dnia Dziecka nasi młodzi redaktorzy przygo-
towali całą stronę w Kurierze Lubelskim. Wyniki pracy koła 
można zobaczyć na naszej stronie internetowej przeglądając 
kolejne wydania gazetki „Kurier 21”: www.sp21.lublin.pl/

Koło Jadwiżańskie
Członkowie koła propagują znajomość życia i doko-

nania patronki szkoły Królowej Jadwigi. Czynnie uczest-
niczą w pracach Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej, 
odwiedzają stronę internetową Rodziny, kontaktują się 
z innymi szkołami za pomocą forum czy poczty elektro-
nicznej. Biorą udział w konkursach o naszej patronce. 

Koło webmasterów
Obok koła informatycznego działa także koło we-

bmasterów. Na zajęciach dzieci tworzą internetowe stro-
ny klasowe. Samodzielnie przygotowują materiały, które 
publikują na stronie szkoły pod okiem opiekuna koła. 
Poznają tajniki tworzenia stron internetowych, obróbki 
zdjęć i redagowania dokumentów. 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE
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W roku stulecia do 30 oddziałów Szkoły Podstawo-
wej nr 21 o powierzchni 6500 m2 uczęszcza 802 uczniów 
(390 chłopców i 412 dziewczynek). O ich sukcesy na 
wielu polach zabiega 68 nauczycieli.

Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach we-
wnątrzszkolnych i pozaszkolnych, nawet międzynarodo-
wych. Informacje o tym na bieżąco umieszczane są na 
stronie internetowej szkoły, gdzie szczegółowa kronika 
prowadzona jest od 1996 roku. 

Co roku pojawiają się laureaci konkursów przedmio-
towych, organizowanych przez Kuratora Oświaty. W la-
tach 2004 – 2011 było ich 23.

W zewnętrznym sprawdzianie kompetencji, organizo-
wanym w ostatnim roku nauki w szkole  nasi uczniowie 
radzą sobie bardzo dobrze, osiągając wyrównany, bar-
dzo wysoki poziom.

SUKCESY UCZNIÓW
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Praca naszej szkoły została dostrzeżona i doceniona 
przyznaniem prestiżowych certyfikatów.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO
W dniu 10 VI 2009 roku w naszej 

szkole pomyślnie zakończył się au-
dit recertyfikacyjny Systemu Zarzą-
dzania Jakością ISO wg wymagań 
normy DIN EN ISO 9001:2008 (PN-
-EN ISO 9001:2009). Uzyskany cer-
tyfikat  obejmuje lata 2009 – 2012. 
Po raz pierwszy szkoła otrzyma-
ła certyfikat ISO w 2006 r. na lata 
2006-2009.

Zakres certyfikacji: kształcenie 
i wychowanie dzieci, dostosowa-
nie metod i organizacji nauczania 
do wieku uczniów i ich możliwości 
psychofizycznych. Certyfikat ten 
potwierdza, że szkoła zarządzana 
jest zgodnie z najwyższymi standardami.

Znak Jakości Interkl@sa
Nasza szkoła trzykrotnie otrzyma-

ła to wyróżnienie. Obejmowało ono 
lata: 2004-2006 i 2006-2009. Obec-
nie szkoła otrzymała Znak Jakości 
Interkl@sa na  lata 2009-2012. Jest 
to certyfikat przyznawany  co roku, 
już od 8 lat, szkołom, które najle-
piej przygotowują swoich uczniów 
do swobodnego funkcjonowania 
w społeczeństwie informacyjnym 
oraz mądrego i bezpiecznego ko-
rzystania  z nowych technologii. Znak Jakości Interkl@
sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest 
promowanie szkół przygotowujących uczniów do funk-
cjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie 
ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej. Godło 
Znak Jakości Interkl@sa potwierdza, że dana szko-
ła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa 
opartego na wiedzy i wykorzystuje komputery i Internet 
w edukacji w sposób twórczy. 

CERTYFIKATY
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Tytuł „Najlepiej Zinformatyzowana Szkoła”
W maju 2009 r. Szkoła Podstawo-

wa nr 21 otrzymała nagrodę w kon-
kursie na Najlepiej Zinformatyzo-
waną Szkołę. Ogłoszenie wyników 
nastąpiło podczas rozpoczęcia VIII 
Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów 
Pracowni Internetowych w Mrozach. 
Celem konkursu było umożliwienie 
szkołom dokonania samooceny 
i przeglądu własnego stopnia zin-
formatyzowania oraz stworzenie 
możliwości porównania się z innymi 

poprzez utworzenie rankingu. 

Innowacyjna Szkoła 2008 i 2009
Nasza szkoła wzięła udział 

w I i II edycji konkursu „Inno-
wacyjna Szkoła” w ramach 
programu „Partnerstwo dla 
Przyszłości” firmy Microsoft 
organizowanej przez Tygodnik 
Społeczno-Oświatowy „Głos 

Nauczycielski” oraz Regionalne Centra Innowacji Microsoft 
(OFEK, EDUCOM, KANA, ŚCDN, ŁCDNiKP) i firmę Intel.  
Patronem technologicznym konkursu była firma CISCO. 
Otrzymaliśmy prestiżowy tytuł „Innowacyjna Szkoła 2008” 
i  „Innowacyjna Szkoła 2009”. 

„Szkoła Bezpiecznego Internetu”
Nasza szkoła otrzyma-

ła Certyfikat „Szkoła bez-
piecznego internetu”, przy-
znawany przez Fundację 
Kidprotect.pl, na okres 3 lat.  
Zostaliśmy też wyróżnieni 
za szczególne osiągnięcia 

w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci w Internecie podczas 
konferencji podsumowującej akcję „Szkoła Bezpiecz-
nego Internetu - osiągnięcia i perspektywy”, która miała 
miejsce 25 I 2011r. w Warszawie.
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