
Szkoła Podstawowa

im. Cypriana Godebskiego

w Raszynie

… to tradycja,

nowoczesność,

życzliwość

i harmonijny rozwój młodego człowieka.



Kronika 

szkolna już 

od 1927 roku

Szkoła Podstawowa w Raszynie jest opartą na tradycji, nowoczesną i przyjazną placówką

przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.



Organizacja pracy

przy ulicy Szkolnej 2

klasy IV-VIII

przy ulicy Unii Europejskiej 1

Oddziały 
przedszkolne

klasy I-III



Strona internetowa

https://www.spraszyn.pl/

(oficjalna witryna o życiu szkoły)

Dziennik elektroniczny

https://portal.librus.pl/

(bieżąca analiza postępów dziecka)

Platforma Microsoft Teams

(bieżąca informacja o życiu klasy)

Szkoła w 
chmurze

E-rekrutacja

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn

Różne kanały komunikacji 

https://www.spraszyn.pl/
https://portal.librus.pl/
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn


Nad rozwojem każdego ucznia czuwa:

Kadra szkoły 

• Pedagog szkolny p. Jolanta Morawska 

•Tel. 22 720 22 31 wew.117

•Sekretarz szkoły p. Aneta Maciejowska

•Tel. 22 720 38 68

•Sekretarz szkoły p. Barbara Włodarczyk 

•Tel.22 715 99 10

•Kierownik świetlicy – p. Grażyna Dąbek

•Tel. 22 720 21 11 

•Dyrektor szkoły – p. Andrzej  Niedbała 

•Tel. 22-715 99 10 

Twórcza 
i odpowiedzialna 

kadra 
nauczycieli 
dydaktyków.

Kreatywna 
i aktywna grupa 

nauczycieli 
świetlicy 
szkolnej.

Kompetentny 
i otwarty zespół 

pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej.

Uśmiechnięta 
i pomocna 

obsługa szkoły.

Więcej na www.spraszyn.pl



Zorganizowana Przyjazna

Kreatywna Bezpieczna

Nasza szkoła jest:



Oddział przedszkolny



• Grupy ,,0” umieszczone w odrębnej części szkoły, pracują w rytmie 
dostosowanym do rzeczywistych potrzeb konkretnej grupy. 

• Opieka nad dziećmi od 7.00 do 17.30. 

• Sale lekcyjne przystosowane do wieku i wyposażone w stosowne pomoce 
dydaktyczne.

Zorganizowany 

oddział 
przedszkolny



• Realizacja podstawy programowej 8.00 – 13.00. 

• Nauka języka angielskiego prowadzona przez nauczycieli lingwistów 
dwa razy w tygodniu po 30 minut. 

• Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i kreatywność uczniów 
zgodnie z ofertą przygotowaną dla przedszkoli gminy Raszyn.

Zorganizowany 

oddział 
przedszkolny



• Posiadamy dla tej grupy dzieci oddzielne szatnie i toalety. 

• Codzienne zabawy na świeżym powietrzu - korzystamy z placu zabaw
i boiska szkolnego.

• Zajęcia ze specjalistami – logopedą, psychologiem, terapeutą specjalnym. 

Przyjazny



• Dodatkowo organizujemy zajęcia z kodowania. 
• Integrujemy dzieci sześcioletnie z życiem całej szkolnej społeczności.
• Od 13.00 zróżnicowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.  Kreatywny



• Wyjście ze szkoły jest strzeżone.

• Stała pomoc pań z obsługi szkoły.

• Wideodomofony, stały monitoring.

• Posiłki w czasie zajęć pod opieką wychowawczyni. 

Bezpieczny



Klasy I-III



• Dla klas I-III zajęcia obowiązkowe od 8.00 do ok.13.30 – jedna 
zmiana.

• Opieka świetlicowa od godziny 7.30 do 17.30 z szeroką ofertą zajęć 
dodatkowych – koła plastyczne, plastyczno-techniczne, 
rękodzielnicze, sportowe, muzyczne oraz koło zabaw i gier metodą 
Klanzy.

• Bardzo dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią multimedialną.

• Domowe obiady serwowane w stołówce szkolnej.

• Automat ze zdrowymi przekąskami.

• Stała opieka pielęgniarki oraz gabinet stomatologiczny, który dla 
uczniów naszej szkoły świadczy bezpłatne usługi.Zorganizowana



• Sale lekcyjne z zapleczem multimedialnym, dostępem do Internetu.

• Pracownia komputerowa z samodzielnym stanowiskiem dla każdego ucznia. 

• Sale do terapii indywidualnej biofeedback i integracji sensorycznej.

• Pomoc nauczycieli wspomagających w czasie lekcji.Zorganizowana



• Bogate zaplecze sportowe: 1 duża sala gimnastyczna, sala lustrzana oraz 2 
mniejsze sale do zajęć z korektywy oraz mniejsze boiska wokół budynku. 

• Dziedziniec z możliwością prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.

• Zajęcia obowiązkowe na basenie dla wszystkich uczniów od klasy II.
Zorganizowana



• Dla uczniów z wadami postawy zajęcia prowadzone przez specjalistów od 
korektywy.

• Możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów 
szkolnych – każda sala wyposażone w zestaw szafek z indywidualnymi 
półkami dla uczniów.

Przyjazna



• Opieka i zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
prowadzona przez pedagogów ogólnych, pedagogów specjalnych, 
psychologa oraz logopedę.

• W miesiącach wakacyjnych i w czasie ferii zimowych zajęcia z dziećmi 
w ramach zimy w mieście oraz półkolonii, których szkoła jest 
współorganizatorem.

Przyjazna



• Nauka inaczej, czyli spotkania z ludźmi kultury, nauka na 
świeżym powietrzu, warsztaty teatralne i filmowe, żywe lekcje przyrody.

• Realizacja projektu ,,Szkoła z klasą” oraz ,,Kod do przyszłości”. 
Kreatywna



• Od wielu lat, każdego roku na szkolnej scenie powstają inscenizacje o charakterze 
patriotycznym, literackim lub związane ze zwyczajami i tradycjami polskimi.

• Współpracujemy z lokalnymi instytucjami – Centrum Kultury Raszyn, Gminny 
Ośrodek Sportu, Biblioteka Publiczna, Straż Pożarna, Policja.

Kreatywna



• Organizujemy wyjazdy na wycieczki turystyczno–krajoznawcze, które
przybliżają kulturę i tradycję naszego regionu i kraju; na życzenie rodziców
wyjazdy uczniów na „zieloną szkołę”.

• Dbamy o wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci organizując duży wybór
zajęć podnoszących sprawność fizyczną.

Kreatywna



• Stały monitoring.

• Domofony oraz księga wejść do szkoły. 

• Nauczyciele konsekwentnie przestrzegają jednolitych zasad wychowawczych 
ustalonych we współpracy z rodzicami - SZKOLNY SAVOIR-VIVRE. 

• W szkole obowiązują dokumenty i procedury dotyczące bezpieczeństwa m.in. 
Procedury bezpieczeństwa, Kodeks Równego Traktowania oraz inne 
dokumenty opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Bezpieczna

Cała oferta naszej szkoły znajduje się na stronie internetowej www.spraszyn.pl



Z życia szkoły
• https://drive.google.com/file/d/1WvfAXfhGtgYfsL-

kENC6TDajADLTT10r/view?usp=sharing
• https://drive.google.com/file/d/174edtFQkYQfxxkHxfu3

cNhkMfWw0rYT9/view?usp=sharing
• https://sway.office.com/vvYDfnzLPr4TgsYY?ref=Link&loc

=play

https://drive.google.com/file/d/1WvfAXfhGtgYfsL-kENC6TDajADLTT10r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174edtFQkYQfxxkHxfu3cNhkMfWw0rYT9/view?usp=sharing
https://sway.office.com/vvYDfnzLPr4TgsYY?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/vvYDfnzLPr4TgsYY?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/vvYDfnzLPr4TgsYY?ref=Link&loc=play
https://drive.google.com/file/d/1WvfAXfhGtgYfsL-kENC6TDajADLTT10r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WvfAXfhGtgYfsL-kENC6TDajADLTT10r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174edtFQkYQfxxkHxfu3cNhkMfWw0rYT9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174edtFQkYQfxxkHxfu3cNhkMfWw0rYT9/view?usp=sharing


Propozycje klas pierwszych 2022/2023

Zajęcia obowiązkowe wynikających z podstawy programowej

Dodatkowo nauczyciele wprowadzają własne innowacje i projekty edukacyjne. 

edukacja wczesnoszkolna, język angielski, religia dla chętnych 

Ciekawi
świata

Labirynty 
znaków

Od zabawy do 
sportu

Z uśmiechem 
o języku



Ciekawi świata

Myślą przewodnią innowacji będzie poznawanie ekologicznych aspektów własnego domu, 

szkoły i najbliższego otoczenia, zdobywanie wiedzy poprzez rozwiązywanie problemów, 

dokonywanie bezpośrednich obserwacji i przeprowadzanie eksperymentów. 



Labirynty znaków

Myślą przewodnią innowacji będzie rozwijanie u dzieci przede wszystkim 

umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć 

uczeń rozwijał będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację 

uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.



Z uśmiechem o języku

Innowacja ma na celu rozwijanie umiejętności językowych dzieci i 

motywowanie ich do nauki języka, nie tylko ojczystego. W czasie zajęć 

uczniowie będą bawić się słowem poprzez naukę wierszyków, rymowanek, 

poszerzać słownictwo, utrwalać struktury gramatyczne języka. 

Przygotowana innowacja ma również przygotowywać dzieci do 

prezentowania swych umiejętności na forum klasy i szkoły.



Od zabawy do sportu

Myślą przewodnią innowacji będzie podnoszenie sprawności 

fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej. Zajęcia będą 

opierały się na grach i zabawach ruchowych rozwijających 

koordynację wzrokowo-ruchową i inne zdolności 

motoryczne. 



Elektroniczna rejestracja w systemie Vulcan – linki udostępnione na stronie szkoły 

w zakładce ,,Dla kandydatów” od 1 marca – do 15 marca 2022 r. 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku do 16 marca

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 8 kwietnia

Złożenie w szkole potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły od 8 kwietnia do 20 kwietnia

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 22 kwietnia

Szczegółowy harmonogram i więcej informacji o rekrutacji na naszej stronie.

Dla oddziałów przedszkolnych - https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn

Dla klas pierwszych - https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn

