
 

 

www.urszulanki.poznan: wiedza - wartości - wspólnota 
 

Misja 
 

Uczyć z zaangażowaniem wszystkiego, co pozwoli młodemu człowiekowi stać się troskliwym bliźnim, 
odpowiedzialnym członkiem rodziny, wiernym przyjacielem, zaangażowanym pracownikiem, myślącym 
obywatelem, świadomym członkiem Kościoła. Inspirować i zachęcać do kreatywności, samodzielności 
i dojrzałości.  
 

Pokazywać codzienną postawą w duchu serviam (z języka łacińskiego: będę służyć), że wartości takie jak: 
prawda, wiara, miłość, szacunek, lojalność, uczynność, wytrwałość i patriotyzm mają charakter absolutny 
i stanowią punkt odniesienia w życiowych wyborach. 
 

Tworzyć wspólnotę, która jest mocna każdą jednostką i która każdej jednostce daje poczucie wartości. 
 
 

Wizja 
 

Przekazujemy uczniom wiedzę, wspomagamy ich rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny i duchowy. 
Zachęcamy do zgłębiania wiedzy i wiary, troszcząc się o budowanie tożsamości uczniów. Wspieramy 
we wszechstronnym rozwoju i podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. 
 

Proponujemy różne formy aktywności, wykorzystujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne, by wdrażać 
uczniów do samorozwoju oraz logicznego, twórczego i konstruktywnego myślenia. 
 

Stawiamy wymagania każdemu zgodnie z jego możliwościami. Szanujemy indywidualność. Codzienną postawą 
pokazujemy, że praca, rozwój, dbałość o zdrowie, zaufanie doświadczeniu dorosłych i przyjęcie jako swoich 
zasad obowiązujących w szkole łączy nas jako społeczność. 
 

Poznajemy duchową spuściznę kultury europejskiej, wnikamy w jej chrześcijańskie korzenie, zgłębiamy 
rodzimą historię i tradycję. Promujemy życie w zgodzie z wartościami, pośród których wyróżniamy: szacunek 
dla bliźniego, kulturę osobistą, skromność, patriotyzm, zamiłowanie do estetyki. 
 

Dbamy o klimat sprzyjający nauce i pracy. Hasło insieme (z języka włoskiego: razem) to wspólny mianownik 
wszystkich działań nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Trudne sprawy rozwiązujemy 
w drodze dialogu, dyskusji i negocjacji. Organizujemy szkolne akcje charytatywne, odpowiadamy na apele 
o pomoc. Stwarzamy sytuacje, w których uczeń może korzystać w praktyce ze zdobytej wiedzy i umiejętności. 
Nagradzamy postępy i sukcesy. 
 
Uczestniczymy wspólnie w codziennej modlitwie oraz wydarzeniach religijnych. W ten sposób zbliżamy się do 
siebie i do Boga, co sprawia, że społeczność szkolna staje się prawdziwą wspólnotą. Szkolny strój i zasady życia 
społecznego są wyróżnikami urszulańskiej wspólnoty. Jednoczymy się wokół tradycji szkoły, by poczuć się 
cząstką większej całości i czerpać z jej bogactwa. 
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