
Szkoła na wsi może być nowo-

czesna i otwarta na nowe for-

my nauki. My podążamy za 

nowymi trendami. Nasi ucznio-

wie  korzystają z treningów 

Biofeedback na terenie szkoły. 

Biofeedback jest to nowa 

oparta na naukowych podsta-

wach, metoda zwiększania możliwości  umysłu. Pozwala ona 

poprawiać i optymalizować pracę mózgu człowieka. Treningi 

skutkują ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludz-

kiego. Dają możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia 

pamięci, uczą szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym 

samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad 

reakcjami emocjonalnymi. Terapia  Biofeedback  prowa-

dzona jest przez terapeutę ze  specjalnością terapeuty 

Biofeedback. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach , 

bo  mają świadomość, że wypracowane umiejętności zaowo-

cują w przyszłości poszerzając zakres ich umiejętności.  

W naszej szkole Państwa dziecko zdobędzie wiedzę i umie-

jętności niezbędne do kontynuacji nauki na wyższych po-

ziomach. Od przedszkola i pierwszej klasy zapewniamy 

uczniom różnorodne formy zajęć, wysoki poziom kształce-

nia, kompetentną i życzliwą kadrę pedagogiczną oraz po-

czucie bezpieczeństwa. Naszym celem jest dążenie do 

tego, aby  uczniowie odnosili sukcesy w różnych dziedzi-

nach edukacyjnych, a najlepsi sięgali po laury w  konkur-

sach  

Biofeedback w Zespole Edukacyjnym  

w Płotach 

Telefon:  +48 609 159 726.  

e-mail: nspploty@wp.pl  

Strona internetowa szkoły: www.nspploty.edu.pl 

Zespół Edukacyjny, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 

Niepubliczne Przedszkole 

Płoty,  ul. Szkolna 1,  66-016 Czerwieńsk 

Skorzystaj z oferty naszej szkoły Skorzystaj z oferty naszej szkoły   

i PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!i PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!  

Zespó ł  
Edukacy jny   

 w P ło t ach  

Nasza misja: 

Przygotowanie dzieci do edukacji przez całe życie 

w stale zmieniającej się rzeczywistości 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  

Janusz Korczak  

Czas na dobry start dla Twojego dziecka! 

Dlaczego szkoła w Płotach?Dlaczego szkoła w Płotach?  

Specjalnie dla Państwa i Państwa dziecka stworzyliśmy szkołę 

bezpieczną, szkołę bez lęku, szkołę pełną twórczych działań.  

Nasza szkoła oferuje między innymi:  
 

 Język angielski, język niemiecki 

 Atrakcyjne imprezy klasowe i szkolne 

 Atmosferę życzliwości i otwartości 

 Ciekawą ofertę zajęć dodatkowych 

 Rozwój dla każdego – Małe klasy są lep-

sze? 

 Opiekę świetlicową 

 Udział w konkursach 

 Kształcące wyjazdy 

 Indywidualne podejście do ucznia 

                Szanowni RodziceSzanowni Rodzice  

   Dyrektor Zespołu Edukacyjnego 

 

Galeria zdjęć 

Sale lekcyjne 

http://www.nspploty.edu.pl/


 bezpieczna lokalizacja  

 dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli  

 profesjonalna pomoc  pedagoga  

 terapia indywidualna dla dzieci z dysfunkcjami  

  kształcenie  w oddziałach przedszkolnych   

 możliwość rozwijania zainteresowań   

 
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: tańczymy, wystawia-

my, ćwiczymy ,  występujemy  
 

 zajęcia sportowe 

 możliwość rozwijania zdolności aktorskich  

 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci z 

trudnościami w nauce 

 koło historyczne 

 koło filmowe 

 wsparcie i zajęcia z pedagogiem 

 nauka gry w szachy 

Realizujemy program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój 
aktywności twórczej. 

Szczególny nacisk kładziemy na: 
 poznanie dziecka, jego wszechstronny rozwój, potrzeby 

możliwości i naturalny sposób bycia, 

 szacunek dla odrębności i indywidualności, 

 zdobywanie doświadczeń poprzez różnorodne działania, 

 korelację ekspresji osobistej dziecka z różnymi formami 

pracy indywidualnej i zespołowej 

Przedszkole oferuje: 
 profesjonalną opiekę nad dziećmi od 2,5 - 6 lat 

 mało liczne grupy, 

 przyjazne warunki rozwoju 

 zajęcia manualne, ruchowe, artystyczne, językowe, 

sportowe, taneczne i teatralne 

 zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, 

 fachowe wsparcie wychowawców, pedagoga,  

 domową atmosferę, smaczne i zdrowe posiłki 

 dobrze wyposażone, kolorowe i estetyczne sale  

 do dyspozycji przedszkola tablica multimedialna 

 bezpieczny plac zabaw 

 świetlica  stołówką 

 sale lekcyjne wyposażone atrakcyjne pomoce dydaktycz-

ne, w tym : 

- TABLICE MULTIMEDIALNE INTERAKTYWNE 

- TELEWIZOWY LCD ze stałym dostępem do Internetu 

- LAPTOPY DLA KAŻDEGO UCZNIA 

 sala komputerowa  z dostępem do Internetu 

 mała sala gimnastyczna z bogatym wyposażeniem 

 bieżnia sportowa ze skocznia w dal 

 Teren rekreacyjny do zajęć sportowych 

 gabinet pedagoga 

 gabinet nauczyciela terapeuty 

Nasze atuty 
Trochę  historiiTrochę  historii  

 

 Szkoła Podstawowa w Płotach jest 

szkołą niepubliczną założoną przez 

Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów 

i Zagórza. 

 Rok 2001Rok 2001--    zamiar likwidacji szkołyzamiar likwidacji szkoły 

 Rok 2002-powstało stowarzyszenie 

niepubliczna „podstawówka” 

 Rok 2015/ 16– Niepubliczna Szkoła i Przedszkole  funk-

cjonuje jako Zespół Edukacyjny w Płotach  

2002 rok  
Pasowanie  na uczniów  I  klasy   
Uśmiechnięte twarze  rodziców 

i rodzeństwa  Przedszkole w Płotach  

Baza dydaktyczna Zespołu Edukacyjnego oferuje: 

Proponujemy zajęcia dodatkowe 

Pracownia informatyczna   

z dostępem do Internetu  

 

Umiejętność korzystania z 

nowoczesnych technik in-

formacyjnych stanowi 

ważny element współcze-

snej edukacji. 

Z komputerem za pan brat” – już od I klasy. 


