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MISJA I CELE  
BIG BEN NIEPUBLICZNEJ POLSKO-BRYTYJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

 
Szkoła BIG BEN powstała z idei, bez których nie może funkcjonować w swoim 
prawdziwym kształcie. 
Pomysł na szkołę zrodził się w głowie i sercu mamy, która pragnie odpowiedniej 
szkoły dla swoich synów. Takiej szkoły która: 
 
1. Wychowuje na dobrych, wrażliwych, pewnych siebie i swoich mocnych stron  
ludzi. Pokazuje i wzmacnia wartości, o które wciąż warto się troszczyć, a może nawet 
w obecnym świecie należy to robić wciąż bardziej i mocniej... 
Szkoła BIG BEN wychowuje dzieci do szacunku, tolerancji, poszanowania inności, 
współpracy, świadomości konieczności włożenia wysiłku, aby osiągnąć sukces, 
odpowiedzialności za siebie i innych, chęci czerpania z doświadczenia innych. 
 
W naszej szkole opieramy działania wychowawcze na metodzie doktora Thomasa 
Gordona, dzięki czemu wciąż doskonalimy naszą wzajemną komunikację i włączamy 
w założenia programowe nauczycieli i rodziców jako niezbędne ogniwa. 
Na początku każdego roku szkolnego na spotkaniu z psychologiem zapoznajemy 
rodziców ze szczegółami pracy na podstawie tej metody. Dla chętnych rodziców 
organizujemy bezpłatne cykliczne warsztaty doskonalące w dobrej komunikacji. 
Dzieci mają cotygodniowe warsztaty z psychologiem na których uczą się: 
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rozwiązywać problemy, skutecznie się komunikować, być uważnymi. Są to bardzo 
ważne zajęcia w szkolnym  procesie wychowawczym. 
 
2. Porządkuje/dyscyplinuje 
Doskonale wiemy, że dzieci potrzebują jasnych zasad, porządku i dobrze pojętej 
dyscypliny. Szkoła to miejsce gdzie muszą być zachowane jasne relacje pomiędzy 
nauczycielem i uczniami. W naszej szkole trzymamy się zasady, że nauczyciel jest 
autorytetem, mistrzem, partnerem, ale z zachowaniem odpowiedniej relacji. Ważne 
aby uczniowie, ale i rodzice pamiętali o podstawowym porządku którym rządzi się 
szkoła. Bez tego trudno o dobre warunki do edukacji i wychowania. W każdym roku 
ustalamy z naszymi uczniami kontrakty, regulaminy do których w łatwy sposób 
możemy się odwołać. Nauczyciele działają według jednego klucza, według wspólnych 
ustaleń.  Pierwszym codziennym i widocznym znakiem porządku i dyscypliny są 
mundurki noszone przez dzieci, które przypominają dzieciom, że szkoła to szczególne 
miejsce. W szkole nie używamy telefonów, nie żujemy gumy, mówimy dzień dobry, 
uśmiechamy się:) - to wcale nie takie oczywiste niestety:( 

Dzieci są uczone zasad dobrego wychowania, których respektowania wymagają 
wszyscy pracownicy szkoły. 
 

3. Stawia wysoki poziom edukacji jako nadrzędny cel 
W naszej szkole przede wszystkim wymagamy od siebie! Każdy pracownik szkoły ma 
świadczyć o jej prestiżu.  Kadra dobierana jest ze szczególną starannością, a dyrekcja 
stawia poprzeczkę wysoko sobie i innym. Nauczyciele pracują według jasno 
określonych zasad, planów rocznych, których realizacja jest na bieżąco 
weryfikowana. Jakość nauczania jest we wszystkich klasach mierzona i 
weryfikowana w sposób stały. Szkoła wyznacza standardy, cele dla klas i 
poszczególnych przedmiotów na całość toku nauczania. Według tych założeń 
tworzone są plany roczne. Na tej podstawie w toku nauczania nauczyciele tworzą 
szczegółowe plany z podziałem na tygodnie i dni. Plany tygodniowe są na bieżąco 
wysyłane rodzicom. Dyrekcja zatwierdza plany i weryfikuje ich realizację. Jest to 
podstawą planu ewaluacji edukacyjnej szkoły. 
Szkoła nie przyjmuje uczniów z orzeczeniami o specjalnych potrzebach kształcenia 
ze względu na deficyty, problemy wychowawcze czy społeczne. Nie zapełniamy 
szkoły "na siłę". Celem jest prestiżowa placówka o najwyższym poziomie. 
Każdy nauczyciel tworzy swoje założenia edukacyjne w odniesieniu do potencjału 
uczniów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Przekuwamy małą liczebność 
klas na zaletę szkoły. Są to idealne warunki edukacyjne. Dzieci mogą zrobić dużo 
więcej niż przewiduje podstawa programowa. Nauczyciele mają za zadanie 
poszukiwać metod, niestandardowych sposobów, wychodzić z edukacją ze szkoły... 
Ma być ciekawie! 

Pracujemy metodą projektu. Szkoła wdraża metodę EDU SCRUM, która ucząc dzieci 
współdziałania, odpowiedzialności pozwala na samodzielne (jedynie pod nadzorem 
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nauczyciela) poszukiwanie rozwiązania wszelkimi metodami, ścieżkami.   
Szkoła motywuje uczniów do udziału w wolontariacie, konkursach międzyszkolnych, 
ministerialnych, ogólnopolskich z poszczególnych przedmiotów i w różnych 
dziedzinach. Na początku roku szkolnego nauczyciele typują kandydatów do 
poszczególnych konkursów z każdej klasy. Tylko takie podejście daje szansę na dobry 
start do najlepszych liceów, gdzie chcemy posłać naszych absolwentów. 
 
4. Zanurza w historii i tradycji 
Szkoła BIG BEN troszczy się o odwołanie do kultury i tradycji. Dba o zanurzenie 
uczniów w historii Polski i w historii powszechnej. Buduje postawy patriotyzmu i 
świadomości istnienia w świecie bez kompleksów, uprzedzeń czy stereotypów. 
Postać naszego patrona generała Władysława Andersa jest dla szkoły osobą łączącą - 
poprzez wątek historyczny - dwie kultury polską i brytyjską. Nie może takie 
połączenie istnieć bez osadzenia w kontekstach europejskich i światowych.  Imię  
zostało nadane szkole przez córkę Generała Annę Marię Anders, która pozostaje w 
przyjaźni ze szkołą, będąc jej stałym gościem. 
 
5. Uczy języka angielskiego na najwyższym poziomie, jest dwujęzyczna. Kształci 
językowo 

Szkoła BIG BEN stawia sobie jako jeden z podstawowych celów nauczanie języka 
angielskiego według sprawdzonych metod i programów. Jest to szkoła dwujęzyczna 
co oznacza, że kształcimy uczniów nie tylko w dwóch językach, ale i w obu kulturach. 
Kalendarz szkolny zawiera wydarzenia z kultury polskiej i brytyjskiej. 
Cele kształcenia językowego są jasno wyznaczone i na bieżąco weryfikowane. Plan 
nauczania językowego z określeniem celów i oczekiwaniami na poszczególnych 
etapach w naszej ośmioletniej szkole zawarte są w osobnym dokumencie. 
Od 4-tej klasy wprowadzony jest drugi język obowiązkowy w wymiarze 3 godzin 
tygodniowo. 
 
6. Opiekuje się dziećmi 
W naszej szkole najważniejszą osobą jest dziecko-uczeń. Każdemu pracownikowi 
szkoły  jako nadrzędne zadanie zostało powierzone opiekowanie się dziećmi. Chcemy, 
żeby dzieci były jak najlepiej zaopiekowane. Dzięki takiemu podejściu problemy nie 
są przeoczone. Dzieci mają zapewnione w szkole pełne wyżywienie przygotowane w 
szkolnej kuchni. Po zajęciach lekcyjnych odpoczywają w świetlicy prowadzonej przez  
nauczyciela świetlicy. Mogą także odrobić lekcje z nauczycielami pozostającymi na 
dyżurze, oraz skorzystać z szerokiej gamy zajęć dodatkowych. 


