Misja

Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Podkowie Leśnej

Misją szkoły jest wychowanie uczniów do życia w Prawdzie,
samodzielnego myślenia, rozwijania otrzymanych talentów
i służenia ludziom w duchu Ewangelii.

Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce
u Boga i u ludzi.
(Łk 2,52)

Zbudowani Jego przykładem:
 rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły pracują razem
nad harmonijnym rozwojem intelektualnym i fizycznym oraz
duchowym i społecznym uczniów;
 za patronkę przyjęliśmy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, aby jej
Mała Droga do świętości była dla nas inspiracją w drodze do
Boga;
 w pracy wychowawczej czerpiemy z tradycji pracy z dziećmi
i młodzieżą prowadzonej przez ks. Leona Kantorskiego – ojca
duchowego szkoły.

Misja szkoły – tak ją rozumiemy
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy w Podkowie Leśnej została założona w 1989
roku. Myślą przewodnią naszych działań wychowawczych jest zdanie z Ewangelii wg
św. Łukasza:
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. (Łk 2,52)

Kształcenie obejmujące pełną formację osoby ludzkiej
Pragniemy by wzorem Pana Naszego Jezusa Chrystusa uczniowie uczęszczający do
naszej szkoły czynili postępy w rozwoju intelektualnym i fizycznym oraz duchowym
i społecznym. Rozwój ten powinien obejmować harmonijnie całość osobowości oraz być
zindywidualizowanym w zależności od zdolności i możliwości ucznia.
Kształcimy uczniów zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, wspierając Rodziców w
przekazywaniu dzieciom wartości chrześcijańskich.

Nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie
Celem nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów jest wychowanie
i nauczanie do prawdy, miłości i wolności. Zamiar ten realizujemy ucząc samodzielnego
myślenia, wzajemnego szacunku, życzliwości i odpowiedzialności.
Każdy uczestnik społeczności szkolnej-nauczyciel, rodzic, pracownik szkoły oraz uczeńjest osobą wolną, która świadomie wstąpiła do tej szkoły, decydując się na jej
współtworzenie odpowiednio do możliwości i pełnionej roli.

Tradycja wychowawcza ks. Leona Kantorskiego
W pracy z uczniami czerpiemy z tradycji i wzorców wychowawczych ks. Leona
Kantorskiego – ojca duchowego szkoły. Istota tej tradycji streszcza się w następującym
podejściu do pracy z dziećmi i młodzieżą:
 Wzór
Wzorem do naśladowania dla każdego chrześcijanina jest Jezus Chrystus nasz Zbawiciel.
Wielokrotnie Jezus na kartach Ewangelii prosił, abyśmy Go naśladowali.
 Przykład
Wielu świętych, naśladując Chrystusa, pozostawiło nam przykład w jaki sposób można
w swoim życiu realizować powołanie, którym Bóg nas obdarza. Stanowią oni źródło
natchnień dla nas i naszych wychowanków. Za patronkę szkoły przyjęliśmy św. Teresę
od Dzieciątka Jezus, której Mała Droga do świętości jest dla nas inspiracją w drodze do
Boga.
 Własna droga
Rozumiejąc, że Stwórca nasz powołał każdego do pełnienia niepowtarzalnej misji na
tym świecie, pomagamy naszym wychowankom w odkrywaniu swojego powołania
i przygotowywaniu się do jego pełnienia.

