PROGRAMY, W KTÓRYCH
UCZESTNICZYMY

Szkoły pełnej uśmiechów i motywacji
do spełniania marzeń,

w której każdy uczeń czuje się doceniany,
szanowane są jego prawa,

rozwija swoje zdolności oraz realizuje
różne zainteresowania.

INFORMACJE O ZAPISACH
w sekretariacie szkoły lub
na stronie internetowej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Powstańców Śląskich
ul. Kościelna 19
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax.: 77 483 41 85
psp1@kedzierzynkozle.pl
www.psp1.edu.pl

Przyjdź, zobacz – a zostaniesz,
by każdy dzień Twojego dziecka
był pełen wrażeń!

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
„JEDYNKĘ”?
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Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną,
pielęgnującą tradycje, otwartą na współpracę
i potrzeby środowiska, której najwyższym
dobrem jest drugi człowiek.
Zapewniamy wysoki poziom nauczania,
dobre wychowanie, właściwą opiekę.
Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia.
Realizujemy innowacje pedagogiczne oraz
projekty i programy edukacyjne, m.in.
„Przedszkolak w Jedynce”.
Zauważamy i rozwijamy talenty, uczniowie
odnoszą sukcesy w dziedzinie nauki, sztuki
i sportu, zwyciężamy w konkursach.
Promujemy zdrowy styl życia.
Obejmujemy pomocą uczniów zdolnych oraz
uczniów z trudnościami w nauce.
Mamy pracownię językową i komputerową
oraz nową, bardzo dobrze wyposażoną salę
gimnastyczną, nowy plac zabaw.
Wykorzystujemy Technologię InformacyjnoKomunikacyjną (TIK) do skutecznej i mądrej
edukacji, m.in. pracujemy z e-bookami
i tablicami interaktywnymi, prowadzimy
dziennik elektroniczny.
Do dyspozycji ucznia w szkolnej bibliotece
znajduje się Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej.
Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej
(6.30-16.00 z możliwością dostosowania godzin
do potrzeb) oraz domowe obiady w stołówce.
Pracujemy w systemie jednozmianowym
od 8.00, organizujemy opiekę w dni wolne
od zajęć dydaktycznych.

 biofeedback (komputerowy trening usprawniający
funkcje poznawcze – poprawa wyników w nauce)
 konsultacje pedagoga i logopedy  współpraca
z różnymi specjalistami  konsultacje indywidualne

JESTEŚMY

DODATKOWO
KLASY PIERWSZE – 2017/2018
nowocześni

wysportowani

kreatywni

pomysłowi

twórczy

otwarci

Innowacje pedagogiczne: „Neurodydaktyka
w edukacji wczesnoszkolnej – trampolina
do sukcesu ucznia”, „Matematyka i język
angielski kluczem do sukcesu”, „Kodujemy świat
– informatyka z elementami programowania
i robotyki w klasach 1-3”

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
matematyczne  komputerowe  czytelnicze
przyrodniczo-ekologiczne  historyczne  teatralne
 języka angielskiego  języka niemieckiego

języka chińskiego  muzyczno-taneczne
 plastyczne  sportowe  szachowe …
( według potrzeb)

NIE SAMĄ NAUKĄ UCZEŃ ŻYJE …
organizujemy  bierzemy udział  wyjeżdżamy
odwiedzamy  zapraszamy

dociekliwi

zaangażowani

NASZA OFERTA
nauka języka angielskiego i niemieckiego  zajęcia
komputerowe  nauka pływania  gimnastyka
korekcyjna  zajęcia logopedyczne  zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne  zajęcia dydaktycznowyrównawcze  terapia dysleksji  socjoterapia

wycieczki, zielone
akcje charytatywne,
lokalnej, kino, teatr,
świetlicowe, zbiórki
Elfy” dla klas 1-3

szkoły, festyny, happeningi,
uroczystości dla społeczności
basen, ciekawi ludzie, zajęcia
Gromady Zuchowej „Leśne

W świetlicy szkolnej można spędzić miło czas,
pobawić się z kolegami, zasięgnąć rady i pomocy
nauczycieli, odrobić lekcje.
W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski
oraz Rada Rodziców.

KLASY PIERWSZE
2017/2018
Edukacja wczesnoszkolna to
najlepszy moment do pogłębienia
wiedzy uczniów. Dzieci w tym okresie
są chętne do nauki i współpracy oraz
zainteresowane wszystkim co nowe
i ciekawe.
Wychodząc naprzeciw obecnym
potrzebom
współczesnego
świata
planujemy w nowym roku szkolnym
utworzenie dwóch klas, w których
realizowane będą następujące innowacje
pedagogiczne:
NEURODYDAKTYKA W EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ – TRAMPOLINA
DO SUKCESU UCZNIA

 wdrażanie elastycznego modelu
edukacji dostosowanego
do indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów, kształcenie
kompetencji kluczowych w oparciu
o teorię inteligencji wielorakich
oraz neurodydaktykę,
 podnoszenie umiejętności szkolnych,
wydobywanie potencjału
intelektualnego uczniów poprzez
zastosowanie nowoczesnych strategii,
metod i form pracy
 neurodydaktyka
– to nauczanie
przyjazne mózgowi, bazuje na ciekawości
poznawczej uczniów, wykorzystuje silne
strony mózgu, wpływa na efektywność
uczenia się.



MATEMATYKA I JĘZYK ANGIELSKI
KLUCZEM DO SUKCESU

 rozwijanie zainteresowań i zdolności
matematycznych i językowych
poprzez zabawę i twórcze działanie,
 wdrażanie zabaw i zadań
matematycznych z elementami
języka angielskiego

KODUJEMY ŚWIAT – INFORMATYKA
Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA
I ROBOTYKI W KLASACH 1-3

 kształtowanie umiejętności
logicznego myślenia, analizowania
oraz rozwiązywania zadań z różnych
dziedzin za pomocą komputera,
 wdrażanie do poszukiwania
rozwiązań, kreatywnego działania,
 rozwijanie umiejętności sterowania
robotem, realizacji własnych
twórczych projektów


