OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 3
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17

Bezpieczeństwo i radość nauki
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami zainteresowanymi podjęciem nauki
w klasie I w roku szkolnym 2017/2018
Wiemy, że wybór właściwej ścieżki edukacyjnej dla własnego dziecka, to bardzo ważna decyzja w życiu
każdej rodziny. Chcemy umożliwić Państwu uzyskanie pełnej informacji na temat naszej szkoły i dlatego
zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.

Największe atuty szkoły:
- mała placówka w cichej, spokojnej i bezpiecznej okolicy;
- szkoła po generalnym remoncie zakończonym w grudniu 2012r;
- nowe sale lekcyjne oraz toalety dla uczniów klas I – III w wydzielonej tylko dla nich
części szkoły;
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej i bibliotece w godzinach
7.15– 16.00 zapewniające dzieciom interesujące spędzenie czasu, przyjazną atmosferę
i bezpieczeństwo;
- sale do zajęć przyjazne, funkcjonalne, wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne
i multimedialne;
- przedszkole i szkoła tym samym budynku;
- szkolna stołówka oferująca tanie, smaczne, domowe obiady;
- profesjonalna kadra pedagogiczna;
- opieka pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej;
- pracownia informatyczna;
- biblioteka, czytelnia i centrum multimedialne;
- zajęcia z wychowania fizycznego w sali gimnastycznej osobno dla każdej klasy;
- liczne koła zainteresowań;
- ogrodzony teren oraz monitoring wewnętrzny
i zewnętrzny;
- liczne sukcesy naszych wychowanków;
- zajęcia dodatkowe zwiększające szanse
edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów
mających trudności w nauce;
- pomoc socjalną, stypendia,
- bardzo pozytywne opinie o naszych uczniach
od dyrektorów i nauczycieli gimnazjów.

Budynek i program nauczania przyjazny dla ucznia
Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym
i bezpiecznym. Dążymy do tego, aby była ona nie
tylko dobrze wyposażonym budynkiem, lecz przede
wszystkim miejscem, do którego dzieci przychodzą
z radością.
W grudniu 2012r. zakończył się generalny remont
naszej szkoły. Uczymy się w nowych, doskonale
wyposażonych pomieszczeniach.
Sale do zajęć oraz toalety dla uczniów klas I – III
znajdują się w wydzielonej tylko dla nich części
szkoły. Przytulne, nowocześnie i funkcjonalnie urządzone sale lekcyjne dla przyszłych
pierwszoklasistów zostały podzielone na dwie części: edukacyjną i rekreacyjną. Ta pierwsza
wyposażona jest w stoliki i krzesełka wielkością
dostosowane do wzrostu dzieci. Uczniowie mają tu
do dyspozycji nowe, kolorowe szafki, w których
mogą przechowywać książki, zeszyty i inne przybory
szkolne, bez konieczności zabierania ich do domu.
Druga część, tzw. kącik rekreacyjny, to miejsce do
zabaw, gier edukacyjnych i odpoczynku. Dzieci
mają możliwość korzystania z zabawek, które
ułatwią naukę czytania, pisania i liczenia.
W pewnym sensie przypomina to salę przedszkolną.
Dużym plusem naszej placówki jest to, iż funkcjonujemy jako Zespół Szkolno –
Przedszkolny, dzięki czemu nasze przedszkolaki przechodzą do szkoły w sposób bardzo
naturalny i nie budzący u nich lęku. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nauczanie
wczesnoszkolne było naturalną kontynuacją nauczania przedszkolnego.
Nasze programy edukacyjne są specjalnie przystosowane do łagodnego i bezstresowego
wprowadzenia najmłodszych uczniów w świat nauki. Dzięki temu nauczyciele mogą
odpowiednio dostosować poziom nauczania do możliwości grupy.
Zajęciom towarzyszą: wycieczki, zajęcia artystyczne, konkursy oraz duża porcja ruchu na
świeżym powietrzu.
Szkoła zlokalizowana jest w spokojnej okolicy,
dzięki czemu nasi uczniowie bardzo często
uczestniczą w zajęciach w terenie. Gdy tylko
pozwala na to aura nasze dzieci spędzają przerwy na
ogrodzonym placu szkolnym. Do dyspozycji
przedszkolaków i młodszych uczniów, oddany został
nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.
Dzięki udziałowi w programach rządowych
takich jak „Radosna szkoła”, „Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do wiedzy”, „Logicznie
myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”
szkoła została wzbogacona o liczne i ciekawe
pomoce zarówno do zajęć dydaktycznych jak i sportowo – rekreacyjnych.

Nowoczesne wyposażenie

Świetlica

Nasza szkoła wyposażona jest w nowoczesną infrastrukturę informatyczną,
bezprzewodowe łącze internetowe. W najbliższym czasie kolejne klasy zostaną wyposażone
w tablice interaktywne i komputery.

Dysponujemy
świetlicą, w której dzieci
przebywają pod stałą opieką
wychowawcy
w godzinach
7.15-16.00. Dzieci mogą tutaj
odpocząć po lekcjach, pobawić
się, uczestniczyć w ciekawych
zajęciach artystycznych lub
odrobić zadania domowe.
Świetlica jest pełna zabawek
i gier.

Bezpieczeństwo
Teren szkoły jest ogrodzony i objęty systemem monitoringu zewnętrznego
i wewnętrznego.
Współpraca i nowoczesna komunikacja z rodzicami
Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczniowie znajdują potwierdzenie mądrych
i ponadczasowych wartości przekazywanych przez rodzinę i tradycję. Bardzo dużą wagę
przywiązujemy do programów wychowawczych, dbając o dobrą współpracę z rodzicami
i spójność treści wychowawczych przekazywanych w szkole i w domu.
Wiemy jak bardzo ważna jest dobra komunikacja pomiędzy szkołą i rodzicami. Nasi
wychowawcy są do dyspozycji rodziców czasie w wywiadówek, konsultacji i dni otwartych.
Udostępniamy także rodzicom wiele udogodnień dzięki działającemu w naszej szkole
dziennikowi elektronicznemu, stronie internetowej szkoły i poczcie e-mail.
Dzięki temu rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy dziecka w nauce, mają dostęp do
bieżących wydarzeń z życia szkoły.
Szkoła bardzo silnie integruje się ze środowiskiem lokalnym organizując festyny rodzinne,
kiermasze, uroczystości okolicznościowe, akcje charytatywne.

Zajęcia dodatkowe
Nasza szkoła oferuje bogaty wybór zajęć dodatkowych. Zależy nam na tym, by nasi
podopieczni odkrywali swoje talenty i zainteresowania.

Biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym
Dzieci mają także do dyspozycji bibliotekę i czytelnię
oraz centrum multimedialne.

Opieka medyczna i pedagogiczna
Smaczne i świeże posiłki
Jako szkoła promująca zdrowy styl
życia, przykładamy szczególną wagę do
jakości posiłków spożywanych przez naszych
podopiecznych.
Wszystkie posiłki dla naszych uczniów są
przygotowywane na terenie szkoły. Nasza
stołówka oferuje domowe i smaczne posiłki.
Dzieci najmłodsze uczestniczą we wspólnych
posiłkach pod opieką wychowawców w czasie
innym niż pozostali uczniowie.
Każde dziecko z klas młodszych otrzymuje
bezpłatnie mleko i owoce dzięki uczestnictwu
w ogólnopolskiej akcji „Szklanka mleka dla
każdego” i „Owoce w szkole”.

Opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna (dwa razy
w tygodniu). Wszyscy uczniowie mogą liczyć na stałe wsparcie pedagoga szkolnego.

Zapraszamy do odwiedzenia nas w trakcie dni otwartych
14 marca 2017r. w godz. 9.00 – 10.00 w klasie I
i
15 marca 2017r. – w godz. 10.00 – 11.30 w grupie przedszkolnej
Dane teleadresowe:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
im. ks. kard. Bolesława Kominka
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3
44-313 Wodzisław Śląski
tel. (0-32) 750-12-53
http://www.zsp3.wodzislaw.pl
e-mail: zsp3@wodzislaw-slaski.pl

