Baza szkoły

W SZKOLE FUNKCJONUJE

OPIEKA ŚWIETLICOWA
W GODZINACH
7:00 - 15:30

szansą na sukces każdego ucznia

 Pracownia komputerowa
 Interaktywne Centrum Informacji
Multimedialnej
 Biblioteka z czytelnią
 Spółdzielnia Uczniowska „Biedroneczka”
 Internet bezprzewodowy
 Pomoce dydaktyczne w ramach
projektu Radosna Szkoła, Nauka Prosta
Sztuka i doposażenia świetlic
 Możliwość skorzystania ze stołówki –
jednodaniowy ciepły posiłek w formie
kateringu
W ramach zajęć wychowania fizycznego
comiesięczne wyjazdy na basen

 To miejsce, w którym uczniowie nie
tylko zdobywają wiedzę ale rozwijają
również swoje zainteresowania.
 Każdego roku nasi uczniowie biorą
udział w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych.
 Co roku organizujemy gminne
i międzyszkolne konkursy:
matematyczne, języka angielskiego,
recytatorskie, plastyczne i inne.
 Kładziemy nacisk na wszechstronny
rozwój uczniów.
 Każda sala lekcyjna wyposażona jest
w sprzęt multimedialny (komputer
z dostępem do internetu + projektor)
 Ciekawe formy pracy z uczniami
(wyjazdy do kina, teatru, muzeów,
wycieczki krajoznawcze, e-learning,
blended learning)

Zdolni i ambitni rozwijają swoje zainteresowania
i talenty na licznych kołach przedmiotowych:










koło języka polskiego
koło języka angielskiego
koło matematyczne
koło przyrodnicze
koło komputerowe
innowacje przedmiotowe
e-learning
SKS - siatkówka, piłka nożna i ręczna
I innych zajęciach

Uczniowie, którzy mają trudności w nauce,
otrzymują niezbędną pomoc na zajęciach
wyrównawczych oraz specjalistycznych zajęciach
z logopedą, pedagogiem i specjalistami terapii
pedagogicznej.
www.spzeglce.neostrada.pl
spzeglce@neostrada.pl

NOWOCZESNA SZKOŁA
ZE 130 - LETNIĄ TRADYCJĄ

Oddział Przedszkolny to, m. in.
 kolorowa, nowocześnie wyposażona
sala,
 obok sali szatnia z zamykanymi
szafkami,
 zajęcia w sali gimnastycznej i w
pracowni komputerowej,
 zajęcia w bibliotece,
 opieka specjalistyczna
(oligofrenopedagog, logopeda,
specjaliści terapii pedagogicznej),
 udział w licznych projektach
edukacyjnych,
 różnorodne formy współpracy z
rodzicami (zajęcia otwarte, konsultacje
dla rodziców),
 nauka języka angielskiego,
 codzienne spacery i wyjścia na plac
zabaw






Nasza Szkoła posiada certyfikaty:
Szkoła bez przemocy
Bezpieczna Szkoła
Śniadanie Daje Moc
Szkoła Przyjazna Rodzinie

TU NAJWAŻNIEJSZY JEST UCZEŃ

Szkoła
uczestniczy
w
akcjach
i projektach finansowanych m. in. ze
środków Unii Europejskiej:








Śniadanie Daje Moc
Szklanka mleka
Owoce w Szkole
Góra Grosza
Nauka Prosta Sztuka
Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej
 Internetowy Teatr TVP dla szkół
 Wyjazdy na basen

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KAROLA KLOBASSY-ZRENCKIEGO
W ŻEGLCACH
TEL. 13 4313029
www.spzeglce.neostrada.pl
spzeglce@neostrada.pl

