NASZA PLACÓWKA OFERUJE:
Wszechstronny rozwój każdego dziecka,
Program kompleksowej opieki pielęgniarki, pedagoga i psychologa,
Właściwe warunki wychowawcze,
Uzyskiwanie dobrych wyników w sprawdzianach kompetencji,
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
z wykorzystaniem ciekawych metod i form pracy,
Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-6,
Udział uczniów w licznych konkursach o różnorodnej tematyce oraz imprezach artystycznych i sportowych w
szkole i w mieście,
Wyjścia do muzeów, kina, teatru oraz wyjazdy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
Sportowe zajęcia SKS,
Skuteczną realizację programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych,
Gimnastykę korekcyjną,
Opiekę wychowawców świetlicy szkolnej od 6,45-16,45.
BAZA SZKOŁY
Pracownia komputerowa,
Biblioteka wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
Szkolny plac zabaw, wielofunkcyjne boisko sportowe,
Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m. in. tablice interaktywne,
Sala gimnastyczna,
Salka do gimnastyki korekcyjnej,
Miejsce zabaw wyposażone w ramach programu Radosna Szkoła,
Świetlica szkolna,
Stołówka,
Szkoła znajduje się na terenie Lasu Cygańskiego, w pobliżu szlaków turystycznych na Kozią Górę, Szyndzielnię,
Dębowiec
i Klimczok.
PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNE
Spójrz inaczej,
Rozumiem siebie, rozumiem innych,
Trening Zastępowania Agresji (TZA,)
Kabecjanie dają radę,
Moje miasto bez elektrośmieci,
W krainie prądu elektrycznego,
Problem z głowy.
REALIZACJA PROGRAMÓW
Pracownie komputerowe dla szkół,
Internetowe Centra Informacji Multimedialnej,
Monitoring wizyjny dla szkół,
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy,
Radosna Szkoła,
Fabryka Wiedzy i Umiejętności,
Indywidualizacja procesu nauczania,
Szkolne place zabaw,
Odyseja umysłu,
Owoce w szkole,
Szklanka mleka.
PROMUJEMY ZDROWIE
- dbając o aktywną edukację zdrowotną realizowaną poprzez spacery, wyjścia na szkolny plac zabaw, gry i
zabawy w terenie,
- wyjazdy na basen w ramach Programu "Nauka pływania", piesze wycieczki z kołem turystycznym,
- proponując Gimnastykę korekcyjną realizowaną we wspołpracy z Miejskim Ośrodkiem Gimnastyki Korekcyjnej
w Bielsku-Białej,
- przeprowadzając szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w ramach akcji "Ratujemy
i uczymy ratować".
UDZIAŁ W AKCJACH
Pola Nadziei,
Choinka Nadziei,
Góra Grosza.
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