Nasza szkoła to miejsce, w którym każde dziecko może rozwijać swoją twórczość,
aktywność i zainteresowania.

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich
kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości
oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego
rozwoju”.
David Lewis
Kierując się tym stwierdzeniem w naszej szkole dążymy do tego, aby wszystkie dzieci,
miały możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich pasji. Stąd proponowane
oferty zajęć pozalekcyjnych kierowane są do całej społeczności szkolnej.
Zajęcia dodatkowe mają też inne ważne zadania do spełnienia – wartościowe zajęcie
wolnego czasu. W zależności też od rodzaju zajęć mogą one pomóc w uzupełnieniu braków
w nauce lub przygotowywać do udziału w konkursach, dostarczając wiedzę inną niż ta
książkowa. Zajęcia sportowe pomagają w rozwoju ruchowym dziecka, zajęcia artystyczne
z kolei rozwijają talent w danej dziedzinie (śpiew, taniec, prace plastyczno-techniczne)
Dzieci, które od najmłodszych lat były zaciekawione światem, wyrastają na ludzi
o bogatej osobowości, mają więcej doświadczeń niż ich rówieśnicy, którzy koncentrowali się
jedynie na nauce szkolnej, są bardziej wytrwali, kreatywni. Pnąc się po kolejnych szczeblach
edukacji szukają w niej miejsca dla siebie, w czasie studiów zapisują się do organizacji
studenckich i studenckich kół naukowych, w pracy nie grozi im wypalenie zawodowe,
bo wiedzą jak redukować stres związany z pracą amatorskim uprawianiem sportu, czy sztuki.
A na emeryturze nie liczą monotonnych dni i nie wyliczają listy schorzeń, lecz potrafią
zorganizować sobie czas tak, by cieszyć się każdym dniem. Jedni uprawiają z zamiłowaniem
ogródek, inni podejmują próby pisarskie, są też i tacy, którzy zajmują się wolontariatem lub
podejmują dalsze kształcenie. Zatem wybór zajęć pozalekcyjnych to nie tylko inwestycja, która
ma się zwrócić w postaci lepszej pracy, ale przede wszystkim sposób, by całe życie uczynić
ciekawszym, bogatszym, lepszym.
Zajęcia dodatkowe wymagają innej aktywności niż te podczas szkolnych lekcji, zmuszają
do kreatywności, twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcyjnym ocenianiem. Jest
to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania nudzie i wspomagania osobistego rozwoju.

Zajęcia rozwijające zainteresowania najmłodszych uczniów naszej szkoły:










Koło wokalne
Koło przyrodnicze
Koło plastyczne
Koło komputerowe
Koło matematyczne
Koło kreatywnego myślenia (gry, zabawy, łamigłówki)
Koła językowe (angielski, niemiecki, rosyjski)
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
SKS (futbol flagowy)

Jako nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przywiązujemy wagę do tego, aby jak
najwcześniej zdiagnozować uczniów szczególnie uzdolnionych, co pozwala nam szybko
odpowiadać na ich potrzeby edukacyjne, opracowywać programy i plany działań
oraz stwarzać im takie warunki, aby wykorzystali maksymalnie swój potencjał i talenty
osiągając sukcesy.
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych





Zajęcia humanistyczne
Zajęcia matematyczne
Zajęcia językowe
Zajęcia rozwijające myślenie logiczne

Nasza szkoła także wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci z trudnościami w uczeniu się
czytania, pisania i liczenia organizując zajęcia wyrównawcze. Udział w nich ma duże znaczenie
dla dalszej pomyślnej edukacji dzieci, którym z trudem przychodzi opanowanie tak
podstawowych wydawałoby się umiejętności.
 Zajęcia polonistyczne
 Zajęcia matematyczne
Zajęcia specjalistyczne
Dzięki nim nie tylko sam uczeń, ale i jego rodzice otrzymają fachową pomoc i praktyczne
wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Sam uczeń zaś zyska szansę na opanowanie
umiejętności, bez których dalsza nauka jest niemożliwa lub znacznie utrudniona. Dla tych
dzieci udział w tego typu zajęciach pozalekcyjnych to niemalże konieczność.





Zajęcia logopedyczne
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
Gimnastyka korekcyjna

