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Nowoczesna szkoła z wieloletnią tradycją

Drodzy Rodzice!
Czy Wasze dziecko…
 pragnie rozwijać swoje pasje
 czuje potrzebę poznania, działania i ekspresji
 fascynuje się otaczającym je światem
 pragnie spełniać swoje marzenia
Jeśli tak…

Mamy dla Was propozycję!

OFERUJEMY:
 przestronne, dobrze wyposażone klasopracownie,
 czytelnię,
 świetlicę,
 stołówkę,
 salę gimnastyczną,
 korzystanie z kompleksu sportowego OSiR,
 szafki dla każdego ucznia.

O NAS
Przekazujemy wiedzę przez zabawę i działanie:
 mamy wykwalifikowanych, doświadczonych nauczycieli;
 pracujemy w czystych i nowoczesnych salach wyposażonych w
pomoce dydaktyczne i tablice multimedialne,
 książek i czasopism dziecięcych,
 organizujemy ciekawe wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze,
 systematycznie bierzemy udział
w koncertach muzycznych Filharmonii Świętokrzyskiej,
 nasi uczniowie uczestniczą w konkur-sach szkolnych i
pozaszkolnych,
 organizujemy zajęcia pozalekcyjne lubiane przez dzieci
i proponowane przez rodziców,
 wychodzimy naprzeciw nowym technologiom – programujemy
z robotem Dashem.

Mamy czas na zabawę:
 w każdej sali edukacji wczesnoszkolnej znajduje się kącik zabaw
i dywan z kolorowymi pufami,
 w świetlicy szkolnej malujemy, śpiewamy i tańczymy,
 przygotowujemy przedstawienia
i inscenizacje.
 uczymy poprzez zabawę
i działanie,
 rozwijamy zamiłowanie do czytania.

Dbamy o zdrowie i ciało:
 bierzemy udział w programach unijnych: „Program dla szkół”
( mleko i owoce w szkole)
 zapewniamy dzieciom zajęcia sportowe i rekreacyjne na basenie,
 aktywnie spędzamy przerwy śródlekcyjne: tańczymy, gramy
w piłkę ręczną, rywalizujemy na magicznym dywanie.

Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera:
klasy I-III przebywają na wydzielonych holach,
obiady jedzą, gdy starsi uczniowie mają lekcje,
nad bezpieczeństwem czuwa stały system monitoringu,
systematycznie prowadzimy zajęcia profilaktyczne z pedagogiem
szkolnym, policjantem, funkcjonariuszem SOK,
 co miesiąc wybieramy Ucznia Miesiąca, który wyróżnia się
koleżeńską postawą.





Rodzicom proponujemy:
 opiekę nad dziećmi w dobrze wyposażonej świetlicy szkolnej
w godz. 700 – 1500,
 wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy,
 udział w imprezach środowiskowych,
 możliwość korzystania z biblioteki szkolnej,
 wprowadziliśmy dziennik elektroniczny z dostępem do ocen
i informacji o uczniu.
Najlepszym świadectwem naszej pracy
są sukcesy uzyskiwane w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i sportowych.

