ZAPRASZAMY
DO KLAS PIERWSZYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

OFERTA EDUKACYJNA
MOCNE STRONY SZKOŁY
 Bezpieczna
 Przyjazna uczniom i rodzicom
 Rzetelnie realizująca zadania dydaktyczno – wychowawcze
 Dająca możliwość odniesienia sukcesu
 Dbająca o sport szkolny
 Wspierająca dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
 Doskonale wyposażona
WYRÓŻNIA NAS:
 dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne – krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
 prowadzenie lekcji plastyki i zajęć pozalekcyjnych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli –
program „Artystyczna Dziewiątka”
 zajęcia rytmiczne oraz grupa mażoretek prowadzone przez instruktorów
Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół”
 wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim
 rozwijanie uzdolnień sportowych: m. in. zajęcia akrobatyczno-taneczne
 osiąganie wielu sukcesów sportowych na wysokim szczeblu – m. in. mistrzowie Polski
w boksie, tenisie ziemnym

Baza dydaktyczna szkoły



















wielofunkcyjne boisko sportowe
skocznia do skoku w dal, boisko do rzutu młotem
zewnętrzny stół do tenisa stołowego
plac zabaw dla dzieci młodszych
parkingi rowerowe dla uczniów, w tym jeden zadaszony
sala gimnastyczna i salka do ćwiczeń dla dzieci młodszych
biblioteka z czytelnią multimedialną
3 pracownie komputerowe
sala edukacyjna i sala zabaw dla oddziału przedszkolnego
sale lekcyjne dostosowane do pracy z uczniami klas młodszych,
wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz nowatorskie pomoce
dydaktyczne, laptopy i tablice interaktywne
nowocześnie wyposażone i estetyczne sale lekcyjne dla klas
starszych
świetlica
stołówka
gabinet pedagoga i psychologa
sala do terapii pedagogicznej
gabinet logopedy
gabinet profilaktyki zdrowotnej

Zapewniamy:














edukację na najwyższym poziomie
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
indywidualne podejście do każdego ucznia
bezpieczeństwo – m. in. monitoring na terenie szkoły
stosowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem
wdrażanie innowacji pedagogicznych
europejską współpracę szkół w ramach realizacji projektów eTwinning oraz Erasmus+
troskliwą opiekę podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej w godz. 6:30 – 16:30, a w ramach
zajęć: zabawy, gry, zajęcia plastyczne, czytelnicze, teatralne, szachowe, komputerowe, sportowe,
zabawy na świeżym powietrzu oraz pomoc przy odrabianiu zadań domowych
obiad w szkolnej stołówce
wprowadzanie dziecka w bogaty świat kultury i sztuki: lekcje biblioteczne, muzealne, audycje
muzyczne, koncerty, wystawy plastyczne, edukacja filmowa i teatralna
udział w programach i projektach edukacyjnych
udział dzieci w licznych konkursach szkolnych, pozaszkolnych i ogólnopolskich oraz zawodach
sportowych









zajęcia sportowe pozalekcyjne oraz w oddziałach sportowych
specjalistyczną opiekę nad dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia
specjalistyczne: logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zespoły wyrównawcze
naukę kodowania i programowania
stałą opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
opiekę medyczną pielęgniarki medycyny profilaktycznej
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień – zajęcia pozalekcyjne, praca z uczniem zdolnym
szkolny wolontariat

Do tradycji naszej szkoły należy organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych:


Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania „Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”



Cykliczny Piknik Rodzinny pod hasłem „Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo” organizowany na stadionie
MOSiR-u na osiedlu Piaski



Dzień Otwarty Szkoły



Powiatowy Konkurs Matematyczny „Młody Matematyk” we współpracy z Politechniką Rzeszowską



Narodowe Święto Niepodległości



Święto Narodowe Trzeciego Maja



Jasełka dla uczniów, rodziców, emerytowanych nauczycieli połączone ze wspólnym kolędowaniem

Współpracujemy ze środowiskiem pozaszkolnym
mając na uwadze rozwój zdolności i zainteresowań naszych dzieci:








ścisła współpraca z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli: innowacje pedagogiczne, zajęcia
edukacyjne, warsztaty, wystawy
zajęcia czytelnicze i literackie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli
zajęcia nauki pływania na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
realizacja programów profilaktycznych
wizyty w miejscach użyteczności publicznej
organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych
organizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”, obozy sportowe

