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POLITYKA JĘZYKOWA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 IM. JULIANA TUWIMA WE WROCŁAWIU 

 

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu jest kameralną szkołą,  której 

zdecydowana większość uczniów to dzieci pochodzenia polskiego. Największą grupę 

uczniów obcojęzycznych stanowią uczniowie z Ukrainy. Dodatkowo wśród wychowanków 

szkoły znajdują się dzieci pochodzenia romskiego, białoruskiego, oraz rzadziej uczniowie 

pochodzący z innych krajów. Szkoła z radością wita wszystkich uczniów reprezentujących 

inne obszary kulturowe, wierząc, że bogactwo i różnorodność kulturowa pozwalają 

budować zrównoważoną społeczność szkolną, otwierać się na świat i go poznawać, 

kształtować wrażliwości odpowiedzialność. 

 

Język jako podstawowe narzędzie komunikacji jest warunkiem zrównoważonego, 

wszechstronnego rozwoju i jako taki wpisuje się w misję i wizję Szkoły Podstawowej nr 108 im. 

Juliana Tuwima we Wrocławiu: 

 

Głównym celem wychowawczym naszej szkoły jest zapewnienie dzieciom poczucia akceptacji 

i bezpieczeństwa, warunków wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, moralnego i 

intelektualnego oraz wspieranie rodziców w wychowywaniu dziecka poprzez wyrabianie w 

uczniach takich postaw i nawyków, które umożliwią im uniknięcie negatywnego wpływu 

środowiska i znalezienie własnej drogi życiowej. Chcemy, aby każde dziecko mogło znaleźć w 

108–ce miejsce, do którego będzie szło z ochotą i z ciekawością, wiedząc, że jest ważne i 

lubiane; żeby każde dziecko czuło się w naszej szkole bezpieczne, wartościowe, zauważane, 

potrzebne, szczęśliwe i żeby wiedziało, że jest u  siebie. Chcemy, by absolwent naszej szkoły 

umiał rozróżniać dobro od zła oraz był w stanie dokonywać wyborów umożliwiających mu 

dalszy rozwój oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. 

 

Rozwijanie umiejętności językowych daje uczniom zdolność krytycznego myślenia i twórczego 

działania, poznawania otaczającego świata, zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Język jest 

środkiem do wyrażania tożsamości kulturowej i budowania międzykulturowego zrozumienia. 
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W naszej szkole poprzez naukę języków: 

1. dbamy o rozwój kompetencji językowych w ramach każdego przedmiotu/obszaru 

transdyscyplinarnego; 

2. budujemy w uczniach świadomość potrzeby stałego pogłębiania znajomości ojczystego 

języka i kultury; 

3. akcentujemy integralność wszystkich obszarów umiejętności językowych- mówienia, 

pisania, czytania, prezentacji i odbioru, rozumienia przekazów ustnych; 

4. promujemy potrzebę poznawania języków obcych i korzyści wynikających z możliwość 

komunikowania się z ludźmi z różnych obszarów językowych; 

5. wspieramy postawę tolerancji i szacunku dla innych kultur; 

6. kreujemy atmosferę sprzyjającą dialogowi, opartemu na wzajemnym zrozumieniu; 

7. stwarzamy uczniom możliwości rozwoju języka i wykorzystywania go w różnorodnych 

sytuacjach i kontekstach- podczas zajęć, występów artystycznych, uroczystości 

szkolnych, konkursów, prezentowania swoich osiągnięć; 

8. zachęcamy rodziców do aktywnego wspierania swoich dzieci w procesie rozwijania 

kompetencji językowych; 

9. podkreślamy, że język ojczysty jest kluczowy dla rozwoju poznawczego i stanowi 

podstawę do poszerzania horyzontów we wszystkich innych obszarach; 

10. uwzględniamy różne style uczenia się, zróżnicowane potrzeby i doświadczenia 

uczniów; 

11. wiemy, że skuteczna nauka języków odbywa się poprzez angażowanie uczniów w 

różnorodne aktywności, osadzone w logicznym i realnym kontekście. 

 

Język polski:  

1. jest językiem wykładowym i podstawowym językiem komunikacji nauczyciel-uczeń, 

uczeń-uczeń; 

2. jest zintegrowany ze wszystkimi elementami programu nauczania;  

3. wszyscy nauczyciele odpowiadają za rozwój kompetencji językowych uczniów i są 

odpowiedzialni za ułatwianie im komunikacji; 

4. program nauczania języka polskiego spełnia wymagania polskiej podstawy 

programowej oraz wymagań IBO zawartych w stosownych dokumentach (scope and 

sequence); 
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5. uczniowie z zagranicy (Ukraina, Białoruś, Kazachstan, inne kraje) objęci są dodatkowym 

wsparciem- indywidualnymi zajęciami, umożliwiającym efektywną naukę języka 

polskiego oraz opieką asystenta międzykulturowego. 

 

Język angielski: 

1. jest językiem obcym nauczanym od klasy 1; 

2. odbywa się w rozszerzonej liczbie godzin: 

- oddziały 1-3: 4h/tygodniowo, 

- oddział 4: 5h/tygodniowo; 

3. jest nauczany w oparciu o różne metody i formy pracy, z wykorzystaniem 

zróżnicowanych materiałów edukacyjnych i narzędzi multimedialnych; 

4. zwiększa świadomość międzykulturową i międzynarodowe myślenie; 

5. stanowi klucz do osiągnięcia statusu obywatela świata. 

 

Biblioteka szkolna 

Biblioteka szkolna jest miejscem umożliwiającym poszerzanie wiedzy ze wszystkich 

przedmiotów, rozwijania zainteresowań i wszechstronnego doskonalenia  kompetencji 

językowych. W zasobach biblioteki znajdują się słowniki, encyklopedie, gry edukacyjne, 

literatura piękna oraz literatura popularno-naukowa. Zasoby biblioteki są systematycznie 

aktualizowane i  wzbogacane. 

 

 

 

 

 

 

 


