Drogi Rodzicu!
Czy już zastanawiałeś się do jakiej szkoły pójdzie Twoje dziecko?

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Prusach

zaprasza do zapisów uczniów na rok szkolny 2022/2023
Zapraszamy od 14 marca 2022 r.
poniedziałek - piątek
w godz. 6.45 - 17.00
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach zaprasza
Rodziców/ Prawnych Opiekunów do zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego, klasy I,
klas starszych na rok szkolny 2022/2023r.
Proszę o zapoznanie się z dokumentacją rekrutacji : strona www.spprusy.pl, tablica
informacyjna dla Rodziców na korytarzu szkoły, Facebook.

Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły od
poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 - 17.00, przedkładając do wglądu :
-dowód osobisty Rodzica
-skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
-numer PESEL dziecka

-potwierdzenie zameldowania
-wniosek zapisu dostępny na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.
Nasza szkoła jest przyjazna, otwarta i bezpieczna dla Uczniów, Rodziców,
Nauczycieli, środowiska.
Dbamy o wszechstronny rozwój każdego Ucznia !
Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną.
W szkole zapewniona jest Pomoc:
Psychologa
Pedagoga
Pedagoga specjalnego
Oligofrenopedagoga
Logopedy
Nauczyciela wspomagającego
Dzięki Projektowi „Specjalne Potrzeby Edukacyjne” – nauczyciele mają bogato
wyposażone zaplecze w materiały niezbędne do pracy z uczniami z SPE.
Zapewnimy Państwa Dzieciom nowoczesne metody nauczania i wychowania,
nowoczesną bazę (sprzęt komputerowy, interaktywne tablice multimedialne
otrzymane w ramach Projektu Aktywna Tablica, nowoczesny plac zabaw, salę
gimnastyczną).
Pozyskujemy książki do Biblioteki szkolnej w ramach projektu: „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”
Powiększamy bazę dydaktyczną w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”
Nasi Uczniowie zajmują wysokie miejsca w różnego rodzaju w konkursach
Małopolskiego Kuratora, a także gminnych, rejonowych.
Osiągają bardzo wysokie wyniki nauczania 8- 9 stanin.
Uczestniczą w projektach edukacyjnych organizowanych przez Unię Europejską
Uczniowie biorą udział w Małopolskich Talentach - inicjatywie edukacyjnej,
ukierunkowanej na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów
życiowych.

Szkoła dba o rozwój fizyczny i poprawę sprawności, po okresie pandemii Covid –
19 poprzez udział w projektach sportowych „WF z AWF”, „Szkolny Klub
Sportowy SKS”, Program Upowszechniania Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży
„RUGBY TAG”.
Szkoła została wysoko oceniona w przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty
w Krakowie w ewaluacji zewnętrznej /raport na stronie KO/.
W naszej szkole panuje rodzinna atmosfera, czego dowodem są dorocznie
organizowane imprezy integracyjne.
Agendy szkoły poczyniły kroki w kierunku dalszej rozbudowy naszej szkoły,
projekt jest w trakcie uzgodnień.

Nasza szkoła posiada certyfikat
"Szkoła z klasą"
W naszej szkole panują warunki porównywalne do szkoły prywatnej:



















mało liczne klasy;
wysoko kwalifikowana kadra;
język angielski od klasy zerowej;
w godzinach popołudniowych zajęcia szkoły językowej (j. angielski )
chętni uczniowie korzystają z ciepłych posiłków (catering)
krajowe i zagraniczne wyjazdy na "zielone szkoły" (Polska, Włochy,
Francja, Grecja)
uczniowie korzystają z programów organizowanych przez UE: "Szklanka
mleka" i "Owoce w szkole" oraz projektów UE- „Małopolskie Talenty”
raz w tygodniu zajęcia na basenie;
ciekawe wycieczki i wyjścia do kin, teatrów, muzeów;
ciekawe kółka zainteresowań:
kółko dziennikarskie;
kółko plastyczne;
kółko teatralne;
kółko informatyczne;
kółko ortograficzne;
kółko wokalno-instrumentalne - Wiolinki;
kółko fotograficzne
gimnastyka korekcyjna;







zajęcia z piłki ręcznej – Szkolny Klub” Szczypiorniaki”;
zajęcia taneczne;
robotyka;
karate;
rugby;

Świetlica dla dzieci Rodziców pracujących! (czynna od godz. 6.45 -17.00)

Serdecznie zapraszamy:
Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Prusach
tel. (012) 387-14-08
www.spprusy.pl
e-mail: spprusy@interia.pl

