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SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĘDZIANOWICACH
 

Trochę o nas…

Adres: 

Rzędzianowice 186

39-300 Mielec

Tel./fax: 17 5843685

e-mail: sprzedzianowice@op.pl

Strona www:

www.sprzedzianowice.edupage.org

NIP: 

817-18-12-447

REGON: 00133588

Dyrekcja:

Dyrektor mgr Izabela KOBYLARZ

Tel./fax 17 5843685

e-mail sprzedzianowice@op.pl

Nasza szkoła położona jest z dala od miejskiego zgiełku; budynek jest ogrodzony z wyjściem na mało ruchliwą gminną drogę, usytuowany jest w
środku wsi, szkoła posiada monitoring zewnętrzny co zapewnia poczucie bezpieczeństwa naszym uczniom.

 

Estetyka i wyposażenie sal oraz holi tworzy przyjazne warunki do nauki i zabawy
W pracy z uczniem dbamy o wysoki poziom nauczania realizowany przez doświadczoną kadrę
Oferujemy ciekawe zajęcia sportowe
Już od klasy zero zapewniamy naukę języka angielskiego
Współpracujemy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Chorzelowie, którego instruktorzy prowadzą dla naszych uczniów naukę
tańca estradowego. 
Preferujemy zdrowy tryb życia poprzez angażowanie uczniów w programy „Radosny uśmiech”, „Śnieżnobiały uśmiech”, „Między nami
kobietkami”
Prowadzimy zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”.

Naszym najmłodszym uczniom proponujemy:

 

Ciekawie prowadzone zajęcia wynikające z podstawy programowej;
Uczymy pisać, czytać, liczyć, rozwiązywać problemy, działać twórczo, odkrywać świat;
Aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym;
Dbamy też o sprawność ruchową naszych uczniów;
Indywidualną pracę z każdym uczniem z pomocą doświadczonych nauczycieli dbając o jego jednostkowy rozwój.

Zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych:

 

Praca z uczniem zdolnym, przygotowująca dzieci do udziału w konkursach matematycznych, ortograficznych, plastycznych,
Kółko taneczne,
Język angielski dla najmłodszych,
Pomoc w wyrównywaniu braków w nauce (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wczesną diagnozą logopedyczną),
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Starszym uczniom proponujemy:

 

Udział w konkursie matematycznym „Kangur”;
Międzyszkolnym konkursie ortograficznym;
Konkursach: polonistycznym, matematycznym, przyrodniczym, recytatorskim i plastycznym;
Udział w zawodach sportowych;
Wyjazdy na wycieczki krajoznawczo – turystyczne,;
Praca z uczniem zdolnym przygotowująca dzieci do udziału w konkursach matematycznych, ortograficznych, plastycznych;
Zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie”;
Przynajmniej cztery dyskoteki w roku!!!;
Wpływ na życie szkoły poprzez udział w pracach Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła PCK;
Redagowanie szkolnej gazetki.

Dodatkowo w naszej szkole dziecko:

 

może zjeść ciepły posiłek (obiad z deserem) przyrządzony w kuchni szkolnej;
wypić kubeczek mleka, zaś najmłodsi także zjeść owoce i warzywa;
odpocznie w ładnym i wygodnym otoczeniu pod okiem życzliwych nauczycieli;
zostanie dowiezione i odwiezione do domu po zajęciach;
będzie miało zapewniony ruch na świeżym powietrzu na bajkowym placu zabaw;
przygotuje pod kierunkiem nauczyciela zadanie domowe w świetlicy szkolnej;
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w razie potrzeby otrzyma pomoc pielęgniarską, logopedyczną
i psychologiczno-pedagogiczną;
dla odmiany może skorzystać z biblioteki szkolnej
i znajdującej się tam pracowni multimedialnej, wziąć udział w spotkaniach z baśnią;
podczas ferii i wakacji skorzysta z zajęć „Ferie/Wakacje z biblioteką”;
zaprezentuje swoje umiejętności podczas corocznego Festynu Rodzinnego, Dnia Babci i Dziadka;
spędzi niezapomniane chwile podczas zabaw karnawałowych;
nauczy się obchodzić i kultywować uroczystości państwowe, rocznicowe, środowiskowe i szkolne;
będzie uwrażliwiane na potrzeby innych ludzi poprzez działania na rzecz dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w
Mielcu oraz członkostwo w szkolnym kole PCK;
weźmie udział w wycieczkach krajoznawczych (odbywają się przynajmniej dwa razy w roku);
zetknie się ze sztuką poprzez regularne wyjazdy do kina i teatru;
miło i bezpiecznie spędzi wolny czas podczas ferii zimowych (wyjazdy do kina, teatru, na lodowisko, basen).

 

RODZICU!

 JESTEŚMY TWOIM PARTNEREM W WYCHOWANIU DZIECKA

PROGRAM FERII ZIMOWYCH 2016

 

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www
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