Oferta edukacyjna
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11
im. Mikołaja Kopernika
w Oświęcimiu

Nauka

Pasja

Multimedia w każdej klasie. Dwie
pracownie komputerowe z dostępem
do Internetu, nowa pracownia
internetowa

Nauka w oddziale sportowym –
hokej na lodzie

Pracownie edukacji wczesnoszkolnej
usytuowane na II piętrze,
wyposażone w projektory
multimedialne z dostępem do
internetu

Biblioteka szkolna „Zakątek
wiedzy”, lekcje biblioteczne,
warsztaty tematyczne

Projekty edukacyjne,
wyjazdy naukowe
i krajoznawczo-turystyczne

Nauka jazdy na łyżwach w ramach
innowacji „Minihokej jest O.K.”

Nauka pływania

Współpraca z klubami sportowymi
Setbol i Kadet – popołudniowe
zajęcia sportowe z piłki siatkowej
i piłki koszykowej

Opieka
i wychowanie

Tradycje

Trzy świetlice dla różnych grup
wiekowych czynne w godzinach
6.30 – 17.00

Rowerowa Majówka – festyn
rodzinny połączony z Rajdem
Rowerowym Jedenastki

Szatnie uczniowskie: oddzielne dla
uczniów klas pierwszych oraz szafki
indywidualne dla klas starszych

Zielona szkoła

Stołówka z wydzielonym kącikiem
dla najmłodszych uczniów,
obiad z wychowawcą w klasach I – III

Program edukacji regionalnej
„Poznaję swoje miasto”

Nocka w szkole
Nocka w bibliotece
Bezpłatny dostęp do dziennika
elektronicznego

Udział w konkursach i zawodach
sportowych: szkolnych,
międzyszkolnych, wojewódzkich,
ogólnopolskich oraz
międzynarodowych

Pasowanie na czytelnika
Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
szkolny projekt „Bezpieczny korytarz”
Czwartkowe spotkania – inspirujące
rozmowy z zaproszonymi gośćmi

Boisko do street soccera, plac zabaw,
sala do zabaw ruchowych
„Małe Kakadu”,
dwie sale do gimnastyki
korekcyjnej

Gabinety do zajęć specjalistycznych:
logopedycznych, rewalidacyjnych,
korekcyjno-kompensacyjnych

Różnorodne koła zainteresowań,
m.in. przedmiotowe, teatralne,
muzyczne, taneczne, plastyczne

Prezentacja uzdolnień uczniów
w Szkolnym Pokazie Talentów.
Występy taneczne, muzyczne,
recytatorskie, gimnastyczne
połączone z wystawą prac
plastycznych, modelarskich dla
rodziców, uczniów i nauczycieli

Akcje charytatywne, m.in. „Odkręcamy
– pomagamy”, „I Ty możesz zostać
św. Mikołajem”, „Góra Grosza”, pomoc
dla schroniska zwierząt i inne

Opieka pedagoga szkolnego, logopedy,
tyflopedagoga, surdopedagoga,
oligofrenopedagoga oraz pielęgniarki
szkolnej. Zajęcia socjoterapeutyczne

Uroczystości: ślubowanie uczniów
klas pierwszych, Dziś przedszkolak
– jutro uczeń, Dzień Patrona Szkoły,
Dzień Otwarty, jasełka, akademie

Zabawy: andrzejkowa, bale
karnawałowe, walentynki, mikołajki,
komers, Dzień Dziecka

Stypendia motywacyjne za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe,
Złoty Medal Ucznia, wpis do Złotej Księgi

Szkoła w obiektywie

Zobacz tutaj

