Kilka miesięcy po wyborze Karola Wojtyły na następcę świętego Piotra w Rzymie w styczniu 1980 roku,
członkowie Klubu Polskiego w Lemont oraz ksiądz Edward Witusik założyli w malowniczym miasteczku
Lemont w stanie Illinois w USA Polską Szkołę im. Jana Pawła II, aby tym uczcić tak ważne wydarzenie. W
pierwszym roku szkoły w 1980 naukę rozpoczęła grupa 41 uczniów.
Celem szkoły od początku istnienia jest zapewnienie optymalnych warunków dla wszechstronnego
rozwoju intelektualnego uczniów oraz zbliżenie polonijnej młodzieży, żyjącej na pograniczu dwóch kultur
do Ojczyzny ich przodków, budując pomost pomiędzy przeszłością i przyszłością.
„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać
następnym wspólne dobro - Ojczyznę" Jan Paweł II
Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, które ma tak ogromny wpływ na wychowanie
młodego pokolenia, polega na powracaniu do skarbca jego myśli, intuicji, refleksji, rozważań i modlitw, by
odnaleźć światło i pomoc na drogach życia uczniów naszej szkoły.
W 2000 roku szkoła została oficjalnie zarejestrowana w Stanie Illinois, jako korporacja Polska Szkoła im.
Jana Pawła II, Inc. (NotForProfit) oraz uzyskała akredytację Illinois State Board of Education.
W roku 2003 przy Parafii św. Andrzeja w Romeoville otwarta została filia szkoły. Zajęcia odbywają się
tam w piątkowe popołudnia. Filozofia Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II opiera się na podstawowych
założeniach i jest: różnorodna, partnerska odwołująca się do pedagogiki partycypacyjnej, aktywizującej
dwukulturowość, promująca tradycje i historię, podtrzymująca polską tożsamość narodową.
Pedagodzy motywują do nauki poprzez stosowanie najlepszych metod i pomocy naukowych, poprzez
dobór odpowiednich podręczników.
Program nauczania obejmuje: język polski, historię, geografię i program dwujęzyczny. W celu uzyskania
jak najlepszych efektów nauczania w szkole prowadzone są nieodpłatne zajęcia wyrównawcze (pullout
program) dla uczniów wymagających dodatkowej pomocy.
Ponadto zajęcia szkolne uzupełniają: konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, spektakle teatralne,
seanse filmowe, koncerty muzyczne, uroczystości szkolne. Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne,
poszerzające zdolności, zamiłowania i zainteresowania uczniów: kółko plastyczne i artystyczne, chór,
profesjonalny Zespół Taneczny „Polanie". Uczniowie klasy ósmej co roku wyjeżdżają na wycieczkę do
Polski w okresie przerwy wiosennej, poznając piękno jej północnych obszarów, natomiast młodzież
maturalna jesienią zwiedza południowe rejony kraju. Wycieczki cieszą się olbrzymią popularnością
stanowiąc niejednokrotnie szansę dla wielu uczniów naszej szkoły do odwiedzenia kraju o którym się
uczyli.
Polska Szkoła im. Jana Pawła II jest miejscem, w którym trzy podmioty: uczniowie, nauczyciele i rodzice
wspierając się wzajemnie tworzą polską placówkę oświatową na ziemi amerykańskiej.

