
 

 

… „Tutaj przyjazny początek drogi Twojego sukcesu” 

 

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana 

Gostyczyna 48 

63-460 Nowe Skalmierzyce 

telefon/ fax: +48 627623003                                                                                                                                                          

email: spgostyczyna@noweskalmierzyce.pl                                

www.spgostyczyna.noweskalmierzyce.pl 

Dyrektor Szkoły : Jolanta Siwak                                                                                                                                                            

Witamy w Szkole Podstawowej w Gostyczynie. Jesteśmy placówką oświatową  z wieloletnią 

tradycją i doświadczeniem. Realizujemy potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej oraz 

środowiska lokalnego. Swoje działania opieramy na idei partnerstwa i współdziałania 

uczniów, nauczycieli oraz  rodziców.  

Mottem naszych oddziaływań  wychowawczych jest przesłanie : „Podążamy  w kierunku 

wartości”. W naszej szkole dominują takie wartości jak odpowiedzialność, obowiązkowość,  

solidność,  zdrowie, bezpieczeństwo, samodzielność, kreatywność, uczciwość, wiarygodność, 

prawdomówność, poszanowanie innych, takt postępowania, patriotyzm. 

                                                                                                                                                                              

Nowoczesna  baza  naszej szkoły  to: 

 sale lekcyjne wyposażone w multimedia: tablice interaktywne, projektory ; 

multimedialne, komputery, dostęp do Internetu; 

 biblioteka z centrum multimedialnym; 

 pracownia komputerowa; 

 pokój rady rodziców; 

 gabinet  pielęgniarki i sala logopedyczna; 

 sala gimnastyczna umożliwiająca rozwój fizyczny i promocję zdrowego stylu życia; 

 boisko szkolne, plac zabaw i sala rekreacyjna „Radosna szkoła”; 

 świetlica zapewniająca opiekę dzieciom z klas I-III i IV- VI; 

 stołówka szkolna zapewniająca herbatę  i ciepłe posiłki. 

                                                                                                                                                                       

Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia i wychowania, 

przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju 

każdego ucznia. Realizujemy  różnorodne programy, projekty  oraz innowacje pedagogiczne. 

Opracowujemy  i wdrażamy programy własne.  Rozwijamy  zainteresowania i zdolności 
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naszych  wychowanków. Proponujemy ciekawe  i różnorodne zajęcia pozalekcyjne.Dla 

uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi  organizujemy zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  i 

wyrównawcze . Uczestniczymy w programach ogólnopolskich. Wysoką jakość edukacyjną 

potwierdzają otrzymane certyfikaty i wyróżnienia : 

 „Szkoła z klasą”; 

 „ Szkoła Przyjazna Sześciolatkom”; 

 „ Szkoła Odkrywców Talentów”; 

 „Szkoła bez przemocy”; 

 „Certyfikat  Kreatywnej Szkoły”; 

 „Szkoła Myślenia”. 

Realizujemy  różnorodne ogólnopolskie projekty  i programy  edukacyjne. Współpracujemy 

również z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Pedagogiczno-

Artystyczny  w Kaliszu.                                                                                                                                                      

Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy kontynuują naukę w gimnazjum i odnoszą 

sukcesy. W każdy kolejny rok szkolny wchodzimy  z dużym  zaangażowaniem, bo „To co 

robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić" (Lewis Carroll). 

Co oferuje Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego  ks. Jana Nepomucena Chrzana                   

w Gostyczynie w roku szkolnym 2016/2017 pierwszoklasistom?                                                             

Nasza oferta to: 

1. Jednozmianowy  system nauczania. 

2. Sala zajęciowa składająca się z dwóch części: 

  edukacyjnej wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt 

audiowizualny, kąciki gier, zabawki, kąciki tematyczne oraz szafki , w których  

uczniowie mogą pozostawić swoje podręczniki i przybory; 

 rekreacyjnej, w której dzieci na dywanie mogą uczestniczyć w zajęciach, bawić się                     

i odpoczywać; 

 wyposażona w pojedyncze stoliki uczniowskie i pomoce dydaktyczne, które 

sukcesywnie są uzupełniane w zależności od potrzeb. 

3. Czas trwania zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów. 

4. Realizacja zajęć komputerowych w pracowni informatycznej. 

5. Zajęcia  pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów oraz zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne, którymi objęci są uczniowie mający trudności w nauce. 

6. Zajęcia edukacyjne do godziny 12.15. 

7. Opieka świetlicowa do godz. 14.00 . 

8. Bezpłatny  dowóz dzieci do szkoły. 

Nauczyciel , który będzie prowadził klasę pierwszą to  osoba  posiadająca pełne kwalifikacje, 

doskonaląca swoje umiejętności i zaangażowana w pracę z dziećmi, kreatywna ,wdrażająca 

innowacyjne metody nauczania, poszukująca nowych rozwiązań i metod wychowawczych.  

 



  
„U nas dziecko zrobi swój  pierwszy krok, by być tym, kim pragnie być,                                                   

pamiętając, że musi być tym, kim być może”. 

 

Zapraszamy Rodziców dzieci sześcioletnich  zdecydowanych i rozważających możliwość 

posłania dzieci do pierwszej klasy  oraz Rodziców dzieci  siedmioletnich na spotkanie , które 

odbędzie się 10 marca 2016roku  o godz. 8.30. 

 W związku z rekrutacją dzieci do klasy pierwszej  na rok szkolny 2016/2017 chcemy 

przedstawić Państwu ofertę edukacyjną szkoły i jednocześnie odpowiedzieć  na wszystkie 

Państwa pytania dotyczące edukacji  wczesnoszkolnej w naszej placówce. 

Informacje dodatkowe:  

 Zapisy do klasy pierwszej będą trwały od 21.03.2016 roku - 15.04.2016 roku, od 
poniedziałku do piątku , w godzinach pracy sekretariatu (8.00 – 14.00). 

 Niezbędne druki wymaganych dokumentów można pobrać w sekretariacie szkoły. 

 Druki dokumentów dostępne są też na stronie internetowej szkoły. 
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