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CERTYFIKATY:
SZKOŁA Z KLASĄ
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
SZKOŁA W RUCHU

Promujemy zdrowy, aktywny i ekologiczny styl życia

Motto jakie przyświeca naszej pracy wychowawczej:
„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.”
Jan Paweł II
Nad prawidłową realizacją programu nauczania czuwają nauczyciele o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, stosujący nowoczesne, aktywizujące metody nauczania.

Baza Szkoły:
	Sale lekcyjne wyposażone zgodnie z potrzebami uczniów, w tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, w dostęp do internetu
	Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, 
	Biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
	Boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki koszykowej i piłki siatkowej, 
	Ścieżka zdrowia
	Sala gimnastyczna, 
	Plac zabaw dla dzieci, 
	Miejsce zabaw dla dzieci wyposażone w ramach programu „Radosna szkoła”
	Świetlica, 
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	Sklepik szkolny.

Zapewniamy:
	Bezpieczną, przyjazną i rodzinną atmosferę
	Wyposażenie w wiadomości i umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki w gimnazjum
	Opiekę nauczyciela w autobusie szkolnym oraz przed i po zajęciach w świetlicy
	Edukację w małolicznych  klasach,  dzięki temu bardziej indywidualne podejście do ucznia 
	Ciekawe zajęcia pozalekcyjne 
	Wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły
	Udział uczniów w występach artystycznych

Gorącą herbatę i obiady 
	Mleko dla każdego ucznia w ramach programu „Szklanka mleka”
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	Owoce i warzywa ramach programu „Owoce w szkole”
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(Gromada zuchowa składa obietnicę - 2012)		              	 (Ślubowanie uczniów klasy I – 2011)

- uczestniczymy w akcji  "Cała Polska Czyta Dzieciom",
- bierzemy udział w programie „Wieluńska Akademia Siatkówki”, „Umiem pływać”, „Mały Mistrz”
- prowadzimy programy zdrowotne i profilaktyczne
 - bierzemy udział w konkursach i zawodach szkolnych i międzyszkolnych
-  uczymy się mądrze oszczędzać dzięki działalności SKO w naszej szkole
- uczymy się pierwszej pomocy 
- podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY!
Więcej dowiesz się ze strony internetowej naszej szkoły www.sp-kurow.pl

