Najważniejszym zadaniem naszej Szkoły jest utrzymanie należytego
poziomu edukacyjnego oraz tworzenie poczucia bezpieczeństwa
fizycznego i psychicznego dziecka .
1. Oferta edukacyjna:
a.
b.
c.
d.

wysoki poziom nauczania (dane publikowane na stronie, doświadczona, stabilna kadra pedagogiczna,
zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych,
zajęcia przedmiotowe z wykorzystaniem pracowni informatycznej już od klasy I,
klasy sportowe (od klasy IV) – koszykówka (nasze zespoły od wielu lat zajmują pierwsze miejsca
w Krakowie i województwie),
e. bogata oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (np. roku 2019/20 - 97 godzin tygodniowo)
 edukacyjne - zajęcia kreatywne, wyrównawcze, przedmiotowe, j. angielski od klasy I.,
informatyczne, programowania, sobotnie wycieczki do muzeów, kin, teatrów
 artystyczne – koła teatralne, zajęcia taneczne dla klas, cheerleaders, nauka gry na gitarze,
zespół wokalny, plastyczne,
 sportowe – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, relaksacyjne, rekreacyjne, zajęcia sportowe dla
klas I – III (koszykówka)
 opiekuńcze – świetlica do godz. 20.00 – zajęcia wyciszające, czytanie bajek, konkursy, gry
i zabawy, zajęcia w salce rekreacyjnej i małej sali gimnastycznej, na placu zabaw,
f. różnorodność form współzawodnictwa (konkurs Sudoku z matematyki, ortograficzne, recytatorskie,
prezentacje teatralne, taneczne, „Mam talent”, z j. angielskiego, tematyczne),
g. opieka pedagogiczna, dbałość o bezpieczeństwo dzieci (szybkie reagowanie i rozwiązywanie
problemów i konfliktów uczniowskich).

2. Baza lokalowa i inne :
a. zajęcia prowadzone w systemie jednozmianowym bezpłatne dodatkowe podręczniki dla uczniów do
korzystania w szkole (lekki plecak),
b. w każdej sali oczyszczacze powietrza (powietrze w salach wolne od smogu),
c. obiady gotowane na miejscu ze świeżych produktów,
d. każdy zespół klasowy odbywa zajęcia w jednej sali lekcyjnej (dotyczy klas I –III i IV),
e. wydzielone kondygnacje dla klas I – II, III – IV, V – VIII,
f. sale lekcyjne estetyczne - systematycznie malowane, nowe wyposażenie (ławki, regały),
g. sale lekcyjne klas I – III są wyposażone w TV 75 cali, nowe meble, ławki i krzesła o regulowanej
wysokości renomowanej firmy szwajcarskiej Kessler,
h. przypisane do ucznia miejsca do pozostawiania przyborów szkolnych,
i. pracownia językowa (25 stanowisk do indywidualnego odsłuchu, łączenia w grupy dialogowe),
j. pracownia biologiczna (25 mikroskopów, modeli i innych pomocy),
k. zmodernizowana pracownia informatyczna (każdy uczeń pracuje przy odrębnym stanowisku),
l. wszystkie sale lekcyjne posiadają urządzenia multimedialne (rzutnik, ekran lub TV komputer,
system nagłaśniający),
m. sala gimnastyczna duża (nowe ławki gimnastyczne, nowe drabinki, nowe materace,
wymieniony parkiet),
n. sala do zabaw (wyposażona w komplet kształtek rehabilitacyjnych, zestaw klocków
i innych pomocy),
o. monitoring obejmujący całą powierzchnię szkoły,
p. bogato wyposażona biblioteka szkolna, sieć komputerów do dyspozycji uczniów,
q. bogato wyposażone w pomoce pracownie i sale,
r. plac zabaw, 3 boiska wielofunkcyjne, plac rekreacyjny.

