Zespół Edukacyjny, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Pr
OFERTA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w ZESPOLE EDUKACYJNYM w PŁOTACH
Nasza szkoła jest Niepubliczną Szkołą Podstawową na prawach publicznych. Jesteśmy szkołą na wsi, co nie
znaczy, że jesteśmy nienowocześni i nie otwieramy się na nowe formy nauki. Wręcz przeciwnie, podążamy za
nowymi trendami. I nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami typu czesne czy inne…
W naszej szkole uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuacji nauki na wyższych
poziomach. Od przedszkola i pierwszej klasy zapewniamy uczniom różnorodne formy zajęć, wysoki poziom
kształcenia, kompetentną i życzliwą kadrę pedagogiczną oraz poczucie bezpieczeństwa. Naszym celem jest
dążenie do tego, aby uczniowie odnosili sukcesy w różnych dziedzinach edukacyjnych, a najlepsi sięgali po
laury w konkursach. Jesteśmy szkołą niewielką, z bardzo małą liczbą uczniów. W naszej szkole nie ma chaosu
ani hałasu. Nie można się zgubić, wszędzie można trafić i każdy zna każdego. U nas jest kameralnie, czysto i
bezpiecznie. Liczba uczniów w klasie waha się od 2 do 14 – tak to prawda, tak niewielu! – dzięki czemu
nauczyciele poświęcają nam bardzo dużo czasu. Nauczyciele są mili, sympatyczni, życzliwi wyrozumiali,
przyjaźnie nastawieni do uczniów. Cierpliwie tłumaczą nam wszystko, czego nie rozumiemy i z chęcią
pomagają nam w trudnych dla nas sytuacjach.
W szkole panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Nie ma dzwonków, a podczas zajęć lekcyjnych jest cisza i spokój.
Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele, lekcje są ciekawe, interesujące – nauczyciele, wprawdzie
wymagający, ale dzięki temu możemy się wiele nauczyć, a wiedza, którą nam przekazują jest dla nas jasna
i zrozumiała.
W szkole zajęcia najczęściej zaczynają się o godz. 8:00 i kończą najpóźniej o 14:20, dotyczy to przede
wszystkim klas starszych. W klasach 1-3 zajęcia kończą się w zdecydowanej większości o godz. 11:30.
Mamy do dyspozycji świetlicę, plac zabaw, a w holu szkoły „Zabawowo” – w którym chętnie spędzają czas
dzieci z najmłodszych klas, dobrze się w nim bawiąc. Podczas przerw mamy możliwość pogrania w tenisa
stołowego lub słuchania i oglądania teledysków z muzyką, którą sami proponujemy – możemy przy niej
tańczyć i śpiewać tak, jak chcemy.
Nasi uczniowie mają możliwość korzystania z treningów Biofeedback na terenie szkoły. Biofeedback jest to
nowa, oparta na naukowych podstawach, metoda zwiększania możliwości umysłu. Pozwala ona poprawiać i
optymalizować pracę mózgu człowieka. Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia pamięci, uczy
szybkiego wchodzenia w stan relaksu, a tym samym radzenia sobie ze stresem). Terapia Biofeedback
prowadzona jest przez pedagoga terapeutę ze specjalnością terapeuty Biofeedback.
Po lekcjach możemy uczestniczyć w wielu różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, wspaniale
wkomponowanych w plan lekcji – to znaczy, zaraz po ich zakończeniu. W ciągu roku czeka na nas wiele
atrakcji, w postaci różnego rodzaju uroczystości, dyskotek, bali, wycieczek.
Dlatego koniecznie trzeba nas odwiedzić, złożyć wniosek do szkoły, tym bardziej, że klasa pierwsza będzie
jedna, a miejsc w klasie jest maksymalnie dla 14. uczniów.
Ponadto szkoła dysponuje miejscami w przyszłych klasach II, III, IV, VII oprócz klasy VI i nabór do tych klas
trwa bezterminowo – do wyczerpania miejsc.
Jesteśmy jedyną szkołą tego typu położoną w rejonie.
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Podsumowując - misją naszej szkoły jest:
PRZYGOTOWANIE DZIECI i MŁODZIEŻY DO EDUKACJI PRZEZ CAŁE ŻYCIE,
W STALE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI
NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA
Atmosferę życzliwości i otwartości;
Indywidualne podejście do ucznia;
Ciekawą ofertę zajęć dodatkowych;
Język angielski, język niemiecki;
Rozwój każdego – małoliczne klasy;
Atrakcyjne imprezy szkolne;
Udział w konkursach;
Udział w uroczystościach;
Wiele wyjazdów edukacyjnych;
Opiekę świetlicową dostosowaną do
potrzeb uczniów i rodziców;
→ Zajęcia informatyczne rozwijające
umiejętności korzystania z
nowoczesnych technik
informacyjnych;
→ Możliwość uczestniczenia w lekcjach
WF, realizowanych w hali sportowej
w Czerwieńsku.
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

NASZE ATUTY
→
→

→

→
→

→

→

→
→
→

Bezpieczna lokalizacja;
Wykwalifikowana kadra nauczycieli
w tym pedagog-terapeuta; doradca
zawodowy; coach;
Profesjonalna pomoc pedagoga –
terapeuty oraz coacha, tutora i
mentora;
Terapia indywidualna dla dzieci z
dysfunkcjami;
Możliwość rozwijania zainteresowań
i zdolności (sportowych, tanecznych,
muzycznych, gier logicznych i in.);
Zgodna z zapotrzebowaniem oferta
zajęć pozalekcyjnych: tańczymy,
ćwiczymy, gramy, występujemy,
wystawiamy …;
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
dla dzieci z trudnościami w nauce;
Różnorodne koła przedmiotowe;
Wsparcie pedagoga-terapeuty;
Nauka i kontynuacja gry w szachy

BAZA DYDAKTYCZNA
→

→
→

→

→
→
→
→
→
→

Bezpieczny plac zabaw oraz
bezpieczne miejsce do zabaw w
szkole tzw. „Zabawowo”;
Świetlica ze stołówką i obiadami;
Sale lekcyjne wyposażone w
atrakcyjne pomoce dydaktyczne
m.in.
 tablice interaktywne;
 projektory multimedialne;
 telewizory LCD ze stałym
dostępem do Internetu;
Komputery (stacjonarne i laptopy) z
bezpośrednim dostępem do
Internetu – każdy uczeń od kl. I do
VIII samodzielnie pracuje przy
komputerze;
Przystosowana salka gimnastyczna z
bogatym wyposażeniem;
Bieżnia sportowa 50 m ze skocznią w
dal;
Teren rekreacyjny do zajęć
sportowych;
Gabinet nauczyciela pedagoga –
terapeuty;
Pracownia rozwoju myślenia
twórczego;
Pokój rozmów i mediacji;

Chcąc ułatwić Rodzicom i Dzieciom podjęcie właściwej decyzji przy wyborze szkoły, zapraszamy do
Zespołu Edukacyjnego w Płotach każdego, pasującego Państwu,
dnia roboczego w godzinach lekcyjnych.
Będzie możliwość obejrzenia szkoły oraz uczestniczenia w trwających w danym dniu działaniach
szkolnych.

Serdecznie Zapraszamy.
Uczniowie, Nauczyciele i Dyrekcja
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach
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