Szkoła Podstawowa

Oferta Edukacyjna

im. Cypriana Godebskiego
w Raszynie

„Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
(Jan Paweł II)
Wrażliwość, prawość i siła woli, refleksyjność i wiara w siebie, to oblicze
naszego absolwenta. Wzorcowym modelem absolwenta szkoły podstawowej,
będzie w naszej szkole uczeń, który opanował fundamentalną wiedzę
i umiejętności, jest odpowiedzialny, posiada wiarę we własne siły, potrafi się
uczyć i jest ciekawy świata.
Szkoła Podstawowa w Raszynie jest nowoczesną i przyjazną placówką
przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie
edukacyjnym. Placówka jest kreatywnym ośrodkiem społeczności lokalnej.
Rodzice naszych uczniów są przyjaciółmi szkoły i sojusznikami naszych działań.
Duża szkoła to większe możliwości. Tutaj każde dziecko znajdzie miejsce dla
siebie, będzie akceptowane przez rówieśników i samo pozostanie z innymi we
właściwych relacjach. Nasz uczeń śmiało patrzy w przyszłość, nie obawia się
nowych wyzwań i podejmowania decyzji. Umie pracować w zespole
i rozwiązywać problemy. Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana,
kompetentna i odpowiedzialna kadra nauczycieli, którzy stosują nowoczesne
metody nauczania i wychowania. Baza naszej szkoły zapewnia nam realizację
wszelkich zadań dydaktycznych, wychowawczych i fizycznych.
To szkoła, która w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie oferuje:
 naukę od 6 roku życia w oddziałach przedszkolnych liczących nie więcej niż
25 osób, dla których organizowana będzie całodzienna opieka przedszkolna
oraz zajęcia ruchowe, umuzykalniające i nauka języka angielskiego;
 opiekę nad dziećmi młodszymi od godziny 7.00 do 17.30 w świetlicy szkolnej,
a oddziałów „0” w przydzielonych salach lekcyjnych;
 dla dzieci klas młodszych przebywających
po lekcjach w świetlicy zajęcia plastyczne,
taneczne, rękodzielnicze, sportowe oraz
warsztaty przyrodnicze;
 dla dzieci starszych bezpieczne i ciekawe
zajęcia lekcyjne, których skuteczność jest
potwierdzona wysokimi wynikami
konkursów i sprawdzianów;
 bogate zaplecze sportowe – 3 sale
gimnastyczne i nowoczesny kompleks
boisk z bieżnią i skocznią do skoku w dal;
 kadrę nauczycieli wychowania
fizycznego zapewniającą udział
w zajęciach sportowych na wysokim poziomie, którego potwierdzeniem są
znakomite sukcesy naszych uczniów na arenach sportowych wszystkich
szczebli;
 zajęcia na basenie dla wszystkich uczniów począwszy od drugiej klasy;
 dla uczniów z wadami postawy zajęcia prowadzone przez przygotowanych
specjalistów od korektywy;
 możliwość stałego monitorowania postępów
dziecka dzięki Systemowi Elektronicznemu
Synergia Librus;
 znakomicie przygotowaną kadrę nauczycieli,
których cechuje wysoka kultura osobista
i zaangażowanie;

 zajęcia pozalekcyjne oraz koła
przedmiotowe i koła zainteresowań
dostosowane do potrzeb naszych
uczniów, m.in. chór, grę na
instrumentach, koło teatralne, literackie,
plastyczne, koło techniczne,
informatyczne, sportowe;
 nauka języka angielskiego od pierwszej klasy
prowadzoną przez nauczycieli lingwistów;
 pomoc rodzicom i uczniom
w wychowywaniu, pokonywaniu trudności
szkolnych i materialnych oferowaną przez
pedagogów ogólnych, pedagogów
specjalnych, psychologa oraz logopedów;
 pokoje do terapii indywidualnej biofeedback i sensorycznej;
 indywidualizację procesu nauczania, opiekę i zajęcia dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych;
 wyjazdy na wycieczki turystyczno – krajoznawcze, które przybliżają kulturę
i tradycję naszego regionu i kraju; na życzenie rodziców wyjazdy uczniów
na „zieloną szkołę” i „białą szkołę”;
 podejmowanie wielu działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej
naszych wychowanków, a tym samym całej społeczności lokalnej – posiadamy
Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi oraz tytuł Lokalne Centrum
Aktywności Ekologicznej, od wielu lat zajmujemy I miejsce na Mazowszu
w zbiórce makulatury;
 możliwość ubiegania się, od klasy
czwartej, o uzyskanie Karty Rowerowej,
kurs i egzamin odbywają się na terenie
szkoły;
 aktywność w prężnie działającym
Samorządzie Uczniowskim,
organizującym wiele imprez, podczas

których uczniowie prezentują własne osiągnięcia, organizują kiermasze,
konkursy i dyskoteki;
 prowadzenie działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do
angażowania się w wolontariat;
 korzystanie od wielu lat z bezpłatnych
akcji „Szklanka mleka”
i „Owoce w Szkole”;
 zajęcia pracowniach komputerowych
z dostępem do Internetu i klimatyzacją,
sale lekcyjne z zapleczem
multimedialnym, wyposażone w tablice interaktywne;
 bardzo dobrze wyposażoną
bazę sportową, świetlicę,
bibliotekę z czytelnią oraz
pracownię multimedialną ICIM;
 wszystkie klasy wyposażone
w komputer i rzutnik
multimedialny dzięki czemu lekcje wzbogacone są nowoczesnymi środkami
przekazu;
 domowe obiady w przystępnej
cenie, serwowane w stołówce
szkolnej prowadzonej przez
działającego w szkole ajenta,
kanapki i napoje w sklepiku;
 stałą opiekę pielęgniarki oraz
znakomicie wyposażony gabinet
stomatologiczny, który dla dzieci
z Raszyna i uczniów naszej szkoły świadczy
bezpłatne usługi;
 stały monitoring placówki
zapewniający dzieciom bezpieczeństwo
w czasie lekcji i po nich, panie woźne
i dozorcy pilnują ciszy i porządku podczas lekcji;

 podejmowanie działań rozwijających współpracę z lokalnymi placówkami
oświatowymi i opiekuńczymi, instytucjami i organizacjami oraz parafiami;
 aktywnie działającą Radę Rodziców, która nie tylko jest partnerem
w planowaniu i organizowaniu wielu akcji, ale sama inicjuje i przeprowadza
działania na rzecz zwiększenia jakości pracy szkoły (finansowanie pomocy
dydaktycznych, przejazdów na konkursy i zawody, wsparcie materialne
uczniów poprzez zakup potrzebnych pomocy lub dopłata do wyjazdów na
wycieczki);
 kompleks sportowy „Wronik”
wybudowany z inicjatywy władz
gminy, który jest najpiękniejszym
obiektem sportowym w naszej
gminie i pozostaje do dyspozycji
naszych uczniów podczas lekcji
i zajęć pozalekcyjnych;
 możliwość korzystania z ofert
Centrum Kultury Raszyn, Gminnego Ośrodka Sportu, Klubu Sportowego
Raszyn;
 w miesiącach wakacyjnych i w czasie ferii zimowych zajęcia z dziećmi w ramach
zimy w mieście oraz półkolonii, których szkoła jest współorganizatorem.
Jesteśmy otwarci i realizujemy innowacyjne projekty edukacyjne.

