Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do zapisania dziecka na rok szkolny 2022/2023 do Szkoły
Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie.
Nauka w naszej szkole to spotkanie z prawie 100-letnią tradycją i zarazem
nowoczesnością .
Zapewniamy:
doskonałe warunki do nauki i zabawy w rozbudowanej i odnowionej szkole z niewielką
liczbą uczniów,
atmosferę życzliwości i brak anonimowości,
bezpieczeństwo, opiekę i indywidualne traktowanie ucznia,
jednozmianowość,
oddzielne piętro dla oddziałów zerowych i klas I-III, oddzielne wejście i szatnia dla
oddziałów zerowych i klasy pierwszej,
dobrą bazę lokalowo–dydaktyczną: pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne
pomoce dydaktyczne, m.in. z programu „Laboratoria Przyszłości", sale wyposażone
w nowoczesne monitory interaktywne, projektory multimedialne i tablice interaktywne,
pracownię komputerową, mobilną pracownię multimedialną (nagroda w konkursie OSE
Wyzwania – Smart Szkoła), salę gimnastyczną, wielofunkcyjne boisko sportowe, plac
zabaw,
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele dyplomowani, mianowani,
logopedzi, oligofrenopedagodzy, stale podnoszący swoje kwalifikacje),
opiekę pielęgniarki,
posiłki dostarczane przez firmę cateringową i przygotowywane zgodnie
z obowiązującymi normami żywieniowymi,
opiekę świetlicową dostosowaną do potrzeb rodziców (aktualnie w godzinach od 7.00
do 16.00 z możliwością wydłużenia rano lub po południu),
opiekę wszechstronnie wykwalifikowanego pedagoga,
wychowanie patriotyczne we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami
wspierającymi działalność Szkoły, np. Związek Piłsudczyków RP, Związek Oficerów
Rezerwy RP, Stowarzyszenie Odra - Bug, ZHP, ZHR, Stowarzyszenie Parafiada,
lekcje patriotyczne w Szkolnym Miejscu Pamięci
wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych,
dziennik elektroniczny,
elementy oceniania kształtującego,

zajęcia pozalekcyjne (językowe, przedmiotowe, Wolontariat, koło plastyczne, koło
fotograficzno - filmowe, SKS),
zajęcia taneczne prowadzone przez podmioty zewnętrzne,
zajęcia logopedyczne, kompensacyjno – korekcyjne, rewalidacyjne, rozwijające
umiejętności społeczno - emocjonalne, kompetencje emocjonalne, gimnastykę korekcyjną,
organizację konkursów szkolnych oraz udział w licznych konkursach międzyszkolnych
(Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego Fox, Konkurs Matematyczno – Informatyczny InstaLogic, Mały Konkurs
Recytatorski, Przegląd Pieśni Patriotycznych, Konkurs Piosenki Polskiej, liczne konkursy
plastyczne i techniczne),
udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,
liczne wyjścia do kina, teatru, wycieczki edukacyjne, lekcje w plenerze,
udział w programach i projektach edukacyjnych, między innymi: „ Przygotujmy lepszy
świat” , „Dzieci uczą rodziców”, „Psia Lekcja”, „Narodowe czytanie”, „Dzieci mają
wychodne”, „Mali odkrywcy”, „Aktywni Błękitni”, „Razem odkryjmy świat
programowania”,
innowacje pedagogiczne: „Dar zabawy – koncepcja pedagogiczna Froebla”, „Zostań
mistrzem ortografii”, „Reading is magic”,
uczestnictwo w programach prozdrowotnych: „Trzymaj formę!”, „Jedz z głową”, „Program
dla szkół” (owoce, warzywa, mleko, przetwory mleczne), „ Bieg po zdrowie”,
realizację programów profilaktycznych: „Przyjaciele Zippiego”,
udział w akcjach charytatywnych, m.in. „Szlachetna paczka”, „Pomoc Rodakom
na Wołyniu”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Szkoła z misją”, „Góra grosza”, wsparcie
dla Bractwa Miłosierdzia im. Brata Alberta w Lublinie, Hospicjum im. Małego Księcia
w Lublinie.
Zapraszam na stronę internetową Szkoły www.snopkow.jastkow.pl.
Znajdziecie tam relację z naszej codziennej pracy oraz film prezentujący
wnętrze budynku po remoncie i rozbudowie.

Z wyrazami szacunku
Anna Ducin
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie

