
SP12 - SZKOŁA Z SERCEM!
Posiadamy certyfikaty: Szkoła Z Pasją Do Matematyki oraz Szkoła Logicznego Myślenia

DLA PIERWSZOKLASISTÓW PROPONUJEMY:

NASZ NAJWAŻNIEJSZY CEL:

✔ wszechstronny rozwój dziecka;

ORGANIZACJA SZKOŁY:

✔ prowadzimy oddziały integracyjne i ogólnodostępne;

✔ jesteśmy szkołą jednozmianową – lekcje odbywają tylko rano;

✔ prowadzimy akcję „Lekki tornister” – uczniowie korzystają na terenie szkoły z dodatkowego

zestawu podręczników, których nie muszą przynosić z domu;

✔ realizujemy dodatkową godzinę języka angielskiego;

✔ organizujemy naukę programowania i ciekawe zajęcia pozalekcyjne, podczas których dzieci

mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności;

✔ każdemu uczniowi udostępniamy szafkę szkolną;

✔ dysponujemy własnymi boiskami i dużym terenem trawiastym, które zostały

zrewitalizowane dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim.

SALE LEKCYJNE:

✔ dla najmłodszych klas przygotowaliśmy jasne, przestronne sale usytuowane na parterze

w pobliżu świetlicy szkolnej oraz stołówki;

✔ każda sala przeznaczona dla klas I-III dysponuje przestrzenią do wypoczynku, a także

kącikami rekreacyjnymi;

✔ sale lekcyjne dysponują komputerami, tablicami multimedialnymi oraz telewizorami;

✔ lekcje wychowania fizycznego organizujemy w dwóch salach gimnastycznych.

SPECJALNE PROCEDURY DLA KLAS I:

✔ dzieci spędzają przerwy we własnej sali lub na korytarzu pod opieką wychowawcy;

✔ obiady organizujemy w godzinach przeznaczonych specjalnie dla uczniów klas I;

✔ to my nauczymy Państwa dziecko czytać i pisać dobierając indywidualnie odpowiednią

metodę;

✔ każdy wychowawca jest specjalistą metody „Edukacja Przez Ruch”.



BEZPIECZEŃSTWO:

✔ nasza placówka jest zamykana;

✔ zapewniamy stały nadzór przy wejściu do szkoły;

✔ prowadzimy dyżury nauczycieli na korytarzach oraz w stołówce w trakcie przerw

obiadowych;

✔ teren wokół szkoły oraz korytarze objęliśmy monitoringiem.

TELEFONY KOMÓRKOWE:

✔ stawiamy na realne relacje i komunikację – telefony zostają w szkolnych szafkach lub w

domu.

POMOC SPECJALISTYCZNA:

✔ oferujemy wsparcie pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki – nasi specjaliści są

obecni w szkole każdego dnia.

ŚWIETLICA:

✔ świetlica jest czynna codziennie w godzinach od 6:45 do 16:15;

✔ realizujemy innowacje pedagogiczne np. „Chcę żyć ekologicznie, zdrowo i kolorowo”;

✔ zapewniamy dzieciom przestrzeń do zabaw ruchowych oraz zabaw i gier przy stolikach;

✔ prowadzimy ciekawe i atrakcyjne zajęcia, zapewniamy wychowankom wiele ruchu na

świeżym powietrzu;

✔ organizujemy pomoc w odrabianiu zadań domowych.

OBIADY:

✔ codziennie podajemy świeże dwudaniowe obiady przygotowywane we własnej kuchni.

BIBLIOTEKA:

✔ dysponujemy bogatym i pełnym nowości księgozbiorem.

SKLEPIK SZKOLNY:

✔ oferujemy świeże owoce, śniadania i podstawowe przybory szkolne.

DOŁĄCZ DO NAS !


