OFERTA EDUKACYJNA
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie
na rok 2016/2017
Nasza szkoła jest niewielka, co stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka.
Możemy dokładnie rozpoznać potrzeby naszych uczniów i poprzez różne formy aktywności;
ciekawe lekcje, różnorodne zajęcia pozalekcyjne, wsparcie psychologiczne, logopedyczne
zapewnić każdemu dziecku sukces edukacyjny na miarę jego możliwości.

ATUTY PLACÓWKI
1. Atmosfera
Ciepło, serdeczność i troskliwość, z którą spotykają się na co dzień ze strony wszystkich
pracowników Szkoły tworzą przyjazną atmosferę i dają poczucie bezpieczeństwa. Kameralne
warunki nauki pozwalają dostrzec i rozwinąć talenty dzieci.

2. WYSOKIE WYNIKI NAUCZANIA

Uczniowie szkoły uzyskują wysokie wyniki nauczania, co potwierdza sprawdzian po klasie VI. Są
one wyższe niż średnia w kraju, województwie i powiecie. Absolwenci naszej szkoły z bardzo
dobrymi wynikami kontynuują naukę w gimnazjach.

3. NOWOCZESNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE
Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne tablice multimedialne, nowe ławki i krzesła
dostosowane do wzrostu uczniów.

Sale są przestronne, z wydzielonymi miejscami do zabawy i nauki. W każdej klasie znajdują się
półki, gdzie dzieci mogą zostawiać swoje zeszyty, podręczniki, materiały papiernicze.

3. SALE GIMNASTYCZNE
Zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych; małej i dużej, które są bogato
wyposażone w sprzęt sportowy oraz zaplecze sanitarne.

4. NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA

"ENGLISH CLASSROOM" to klasa językowa, która została odnowiona i wyposażona w
nowoczesny sprzęt audiowizualny - tablicę interaktywną, która jest wykorzystywana na
zajęciach językowych w szczególności do nauki słownictwa, wymowy i słuchania ze zrozumieniem.
Na zajęciach stosowane są materiały dydaktyczne w formie interaktywnych podręczników, które
ułatwiają uczniom przyswajanie materiału gramatycznego w nowoczesnej i przyjaznej dla nich

formie językowej. Ponadto sala jest wyposażona w słowniki językowe oraz dodatkowe materiały
dydaktyczne do nauki słownictwa i gramatyki, z których uczniowie mogą korzystać na bieżąco. W
sali tej odbywają się zajęcia językowe w grupach od 8 do maksymalnie 16 uczniów. Na miłą i
przyjazną atmosferę pracy wpływa również wystrój pomieszczenia, na którego ścianach zostały
umieszczone tablice prezentujące osiągnięcia uczniów, plakaty, mapy językowe oraz samodzielne
prace w formie projektów.

5. PRACOWNIA KOMPUTEROWA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

Na wyposażeniu pracowni znajdują się 22 stanowiska komputerowe klasy PC i MAC. W sali
znajduje się również komputer nauczycielski zawierający dodatkowo głośniki, drukarkę laserową,
skaner i rzutnik. Wszystkie komputery w pracowni połączone są w sieć lokalną, która jest
podłączona do Internetu. Stanowiska te wykorzystywane są do prowadzania lekcji oraz zajęć z
innych przedmiotów.

6. BIBLIOTEKA, PRACOWNIA MULTIMEDIALNA
Nasza biblioteka szkolna została wyposażona w stanowiska komputerowe ze stałym dostępem
do Internetu, a także zestaw multimedialnych programów edukacyjnych.
Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie i nauczyciele szkoły. Służą one wyłącznie
do celów edukacyjnych; poszukiwań materiałów w Internecie i w multimedialnych programach
edukacyjnych, wykonywania własnych projektów dla potrzeb naukowych, rozszerzania wiedzy,
pisania referatów. Pracownia multimedialna wspiera proces kształcenia i samokształcenia
uczniów i nauczycieli.

7. GABINET LOGOPEDY

Zapewniamy dzieciom opiekę logopedyczną w gabinecie wyposażonym w ciekawe pomoce
specjalistyczne i programy multimedialne. Dbamy szczególnie o prawidłowy rozwój mowy, a także
usuwamy i korygujemy różnego rodzaju wady, zaburzenia, zakłócenia mowy i głosu poprzez
atrakcyjne zajęcia, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji wszystkim dzieciom.

8. GABINET PIELĘGNARKI SZKOLNEJ

Codziennie w szkole zapewniona jest opieka pani pielęgniarki.

9. OPIEKA PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO
Każdy uczeń objęty jest opieką psychologa szkolnego i pedagoga.

10. DODATKOWE DYŻURY NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW
Każdy nauczyciel pełni dodatkowy godzinny dyżur w tygodniu, podczas którego jest możliwość
spotkania z Rodzicami, omówienia problemów edukacyjnych dziecka, ustalenia działań
naprawczych, co pozwala uniknąć porażek ucznia.

11. ŚWIETLICA, STOŁÓWKA SZKOLNA
Świetlica jest czynna w godzinach: 7.00 - 17.00. Zajmuje dwa pomieszczenia. Dzieci najmłodsze
(kl.0 i I) po godz.13.00 przebywają w sali oddziału przedszkolnego z własnym opiekunem.

Obiady w stołówce szkolnej obsługuje firma cateringowa "RÓŻOWY SŁOŃ”.
Koszt obiadu 6.50 zł.

12. PLACE ZABAW
Posiadamy dwa place zabaw, położone po obu stronach szkoły.

13. NOWOCZESNE BOISKO
Od jesieni 2015 roku uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne boisko do piłki nożnej
ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię oraz boisko do koszykówki.

14. ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
Wykazując szczególną troskę o uczniów rozpoczynających naukę w klasie I, organizujemy dla
nich zajęcia adaptacyjne, prowadzone przez przyszłych wychowawców klas pierwszych.
Odbywają się one w maju. Wspólna zabawa nauczycieli z dziećmi daje możliwość poznania
przyszłego zespołu, a dzieciom poznanie szkoły i nauczyciela. W czasie spotkań adaptacyjnych
można skorzystać z porad: psychologa, pedagoga, logopedy, którzy pomagają Rodzicom w
przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki.

15. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE






Koło Muzyczno-Teatralne dla kl. 4-6 / mgr K.Gubernat, mgr A.Michalik, mgr K.Glanowska
Koło Muzyczno-Teatralne świetlicy / mgr Anna Michalik
Zajęcia wokalne / mgr Anna Michalik, mgr Krystyna Gubernat
Zajęcia rozwijające dla klas 1-3 / wychowawcy klas
Zajęcia sportowe z elementami fitness - mgr Aleksandra Wojtas

16. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, GIMNASTYKA KOREKCYJNA
W naszej szkole troską otoczony jest każdy uczeń. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze na
poziomie klas I - III, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki na poziomie klas IV
- VI. Uczniowie klas III korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej i z zajęć na basenie.

17. KOŁA PRZEDMIOTOWE
Koła przedmiotowe skupiają osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania. Nauczyciele
prowadzą jej nieodpłatnie, przygotowując przede wszystkim uczniów do udziału w konkursach
przedmiotowych, co pozwala rozwinąć umiejętności i zainteresowania.









koło polonistyczne – mgr Krystyna Glanowska, mgr Marta Kidoń
koło języka angielskiego – mgr Justyna Kołodziej, mgr Agata Kawęska
koło historyczne – mgr Roman Baran
koło matematyczne – mgr Teresa Kunicka, mgr Beata Drzyzga
koło przyrodnicze – mgr Ewa Kamińska
koło plastyczne – mgr Maria Cisło
koło misyjne – s. Emanuela (mgr Jolanta Pawlus)
gazetka szkolna ,,Stop 30” – mgr Krystyna Glanowska

18. ZAJĘCIA SPORTOWE
Szczególną uwagę zwracamy na rozwój tężyzny fizycznej uczniów, dając im możliwość udziału w
zajęciach prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego z uprawnieniami trenerskimi.
W szkole działają: Szkolne Koło Sportowe, klub sportowy RadwanSport i Młodzieżowy Dom
Kultury Akademia Dziecka „Tygrysek”.
19. KONKURSY SZKOLNE
W szkole organizowane są liczne konkursy przedmiotowe i artystyczne. Uczniowie zawsze
chętnie biorą w nich udział, a ich starania są nagradzane. Odnoszą liczne sukcesy w przeglądach
teatralnych, recytatorskich i wokalnych; konkursach plastycznych, zostają laureatami
konkursów międzyszkolnych i przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 jest miejscem, gdzie każdy
uczeń ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień, co przyczyniło się do uzyskania certyfikatu
„Szkoły Odkrywców Talentów ”.

Organizujemy następujące konkursy:









konkurs recytatorski dla klas 0-3 i okolicznych przedszkoli
konkurs recytatorski klas 4-6
konkurs talentów dla klas 4-6
konkurs ortograficzny dla klas 1-3 oraz 4-6
konkurs mitologiczny dla klas piątych
konkurs historyczny o patronie szkoły
międzyszkolny konkurs języka angielskiego
konkurs wiedzy o ruchu drogowym

20. ZIELONE SZKOŁY, WYJŚCIA, WYCIECZKI
Każda klasa raz w miesiącu wychodzi do kina, teatru, muzeum, na warsztaty czytelnicze
organizowane przez Podgórską Bibliotekę Publiczną. Wszystkie klasy wyjeżdżają na jednodniowe
wycieczki lub na ,,zielone szkoły”.

.

21. INNE DZIAŁANIA SZKOŁY

Nasza szkoła jako placówka środowiskowa aktywnie włącza się w działania, które mogą wesprzeć
rozwój dzieci i społeczności lokalnej. Realizujemy projekty unijne, Budżet Obywatelski,
innowacje pedagogiczne. Odpowiadamy na potrzeby środowiska lokalnego, organizując imprezy,
spotkania, współpracujemy z instytucjami kulturalnymi i naukowymi.

