SP 14 - bezpieczna i przyjazna dla uczniów
ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno,
Tel. 134743940
134743941
INTEGRACJA
BEZPIECZEŃSTWO I
OPIEKA ZDROWOTNA

- szkoła i teren wokół niej są monitorowane (36 kamer),
- zatrudniamy psychologa, pedagogów i logopedę,
- dysponujemy gabinetem higienistki i stomatologa,
- prowadzimy świetlicę w miarę potrzeb nawet do 18,
- od najmłodszych klas zapewniamy rodzinną atmosferę.

- prowadzimy klasy integracyjne dla każdej grupy
wiekowej; kształtujemy właściwe postawy i tolerancję,
- zapewniamy opiekę nauczyciela wspomagającego
i wykształconych specjalistów w zakresie dysfunkcji
rozwojowych - prowadzimy zajęcia rewalidacyjne
i indywidualne, terapię tomatis i biofeedback;
- prowadzimy prężnie działający Wolontariat,
- dysponujemy dwoma pojazdami przystosowanymi
do przewozu osób niepełnosprawnych.

BAZA
basen, sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, siłownia, siłownia na wolnym powietrzu,
strzelnica sportowa, świetlica, biblioteka, stołówka, pracownie informatyczne, językowe, plastyczne,
ceramiczne, muzyczne; przestronne sale wyposażone w tablice interaktywne; szafki dla każdego ucznia,
plac zabaw dla dzieci, miasteczko ruchu drogowego,winda dla niepełnosprawnych, podjazdy dla wózków.

WIEDZA I
ZAINTERESOWANIA
- dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
- uczymy dwóch języków obcych (język
angielski w poszerzonym wymiarze godzin),
- rokrocznie organizujemy obozy językowe,
- począwszy od kl. I uczymy zasad pierwszej pomocy,
- prowadzimy zajęcia z robotyki i informatyki,
- oferujemy zajęcia pozalekcyjne rozwijające
pasje i uzdolnienia: taneczne, plastyczne, teatralne,
matematyczne, ekologiczne, historyczne itp.
- prowadzimy aktywnie działającą gromadę zuchową,
- uczestniczymy w
projektach międzynarodowych
(Erasmus+), ministerialnych (Bezpieczna+), edukacyjnych
(”Cała Polska czyta dzieciom”, ”Bezpieczna droga do
szkoły”); realizujemy projekt edukacji ekonomicznej
“Ja i Ty w świecie pieniądza”.

szukaj nas na:

SPORT I
REKREACJA
- prowadzimy klasy sportowe o kierunkach:
pływanie, piłka nożna, strzelectwo, koszykówka,
- uczymy podstaw tańca towarzyskiego,
- organizujemy letnie i zimowe obozy sportowe,
-w klasach I-III uczymy metodą EDUball,
- dysponujemy własnym sprzętem sportowym
do nauki jazdy na łyżwach i nartach biegowych,
- organizujemy górskie wycieczki piesze i rowerowe
(23 rowery szkolne),
- w ramach zajęć dodatkowych oferujemy
siatkówkę, aerobik, tenis ziemny i stołowy,
- prowadzimy zajęcia szachowe.

www.sp14krosno.pl,
www.facebook.com/mzszoi

PODSTAWOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA
SZKOŁA
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Polskich Olimpijczyków

w Krośnie

Idę do
dobrej szkoły !
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