
 

Szkoła Podstawowa nr 2 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Szarych Szeregów w Poznaniu 
 

Szkoła jednozmianowa 

Szkoła bez pisemnych zadań domowych 

Drodzy Państwo ! 

Każdy z rodziców wie jak ważny jest wybór szkoły i jak wielki wpływ na dzieci 
mają rówieśnicy i nauczyciele.  

Szkoła dla ucznia staje się „drugim domem”, dlatego  
decyzja o jej wyborze musi być przemyślana i podjęta  

dla dobra młodego człowieka.  
„Szkoła Przyjazna Uczniom” to tytuł, który został przyznany naszej szkole  

 w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego w grudniu 2018 roku. 
U nas nauczyciel i uczeń wspólnie tworzą szkolną przestrzeń  

i razem o niej decydują. W pracy kierujemy się zasadą  
partnerstwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów  

zrezygnowaliśmy z codziennych pisemnych zadań domowych.  
Stawiamy  na nowoczesność, kreatywność i naukę języków obcych. 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Szarych Szeregów jest placówką dostosowującą się  

do wymagań współczesności, nie zapominając  
o najważniejszych wartościach.  

Otrzymaliśmy  Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej  
i Medal Pro Patria nadany przez Urząd Spraw Kombatantów  

i Osób Represjonowanych.  
Zdobyliśmy również certyfikat Szkoły Otwartej na Wielokulturowość oraz  

Odznakę Szkoły eTwinning. 
Wszyscy razem tworzymy szkołę naszych marzeń. 

 

 

 -do klasy VII dwujęzycznej  



Szkoła Podstawowa nr 2 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Szarych Szeregów w Poznaniu 
 

 

W roku szkolnym 2021/2022 
Zapraszamy  

- do klasy VII dwujęzycznej z wiodącym  
językiem angielskim  

(drugi język hiszpański; wybrane zagadnienia  
z geografii i informatyki po angielsku) 

 
Terminy: 

 - nabór do klasy  

VII dwujęzycznej 17-21 maja 2021 

 - test predyspozycji  

językowych: 26 maja 2021 g.14:00 

(dla kandydatów do klasy VII dwujęzycznej) 

 

 Tradycje i innowacje 
                                       Tworzymy nowoczesną szkołę w oparciu o dobre praktyki  

i doświadczenie. Zdobywamy zaufanie nowego pokolenia  
rodziców  i sympatię kolejnych roczników uczniów.  

W „Dwójce” każdy czuje się ważny i potrzebny. Pierwsi absolwenci  
nowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

udowodnili, że są doskonale przygotowani do końcowych  
egzaminów ósmoklasisty.  

Nasi uczniowie z sukcesem są przygotowywani do udziału w Wojewódzkich Konkursach 
Przedmiotowych oraz Olimpiadach  Przedmiotowych dla szkół podstawowych.  

Współpracujemy z organizacjami: 
- Stowarzyszeniem Szarych Szeregów,  

- Światowym Związkiem Żołnierzy  Armii Krajowej , 
- Stowarzyszeniem „Katyń”,  

- Harcerskim Kręgiem Seniorów „Owar”, 
- drużyną „Wiarusy”, 

- z Klubem Seniora „Zlota Jesień”. 
Opiekujemy się: 

- kwaterami Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu Miłostowo, 
- kwaterami członków Szarych Szeregów na cmentarzu  Junikowskim. 

Nowoczesna baza: 
- Centrum Edukacji Medialnej, 

- dwie dobrze wyposażone sale informatyczne, 
 - wielopoziomowa sala multimedialna, 

- tablice interaktywne i monitory we wszystkich salach, 
- praca z Photonami (3 poziomy programowania dostosowane do wieku), 

- interaktywny dywan w świetlicy szkolnej, 
- drukarka 3D, długopisy 3D, 

- nowoczesne roboty „makeblock” i Jimu. 
Projekty: 

Udział w programie edukacji architektonicznej Archi-przygody 2019 organizowanym przez  
Narodowe Centrum Kultury. 

Realizacja projektów międzynarodowych i kontakt z młodzieżą  

z całego świata dzięki programom ERASMUS+ i eTwinning. Nasza szkoła zdobyła w 2021 

roku odznakę Szkoła eTwinning. 

Realizacja  konkursu “Szkoła otwarta na wielokulturowość” lata 2019-2020 zakończona  

zdobyciem certyfikatu Szkoły Otwartej na Wielokulturowość. 

Obecnie w naszej szkole realizowane są projekty międzynarodowe Erasmus+ „Together 
with Arts” oraz „Get Plugged To Rural Life”: 2020-2022, które są przeznaczone dla uczniów.  

Nauczycielom natomiast w doskonaleniu swoich kompetencji zawodowych pomaga   
trzyletni unijny projekt Ponadnarodowej Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej POWER  
pod nazwą: „Kompetencje nauczycieli kluczem do wszechstronnego rozwoju ucznia”.   

Zapraszamy do naszej placówki! 


