
Zespół Szkół Publicznych                

w Szewnie



Nasza szkoła jest przyjazna 

dzieciom. 

Zgodnie z jej misją, która brzmi 

„Pozwalamy każdemu rozwijać 

się jego własnym rytmem”,

rozwijamy zdolności 

i zainteresowania uczniów, jak 

i niwelujemy deficyty. 



Zespół Szkół Publicznych 

w Szewnie, 

to placówka  w skład której 

wchodzą: Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Publiczne 

Przedszkole.



Dzieciom  zapewniamy opiekę 

w świetlicy szkolnej 

w godz. od 6.30 do 16.00, 

w razie zaistniałych potrzeb 

dostosujemy godziny pracy do 

oczekiwań  rodziców.



Zajęcia dydaktyczne 

odbywają się 

od godz. 8.00            

do godz. 15.20.

Przedszkole  pracuje 

w godz. od  6.00 do 16.00.



Szkoła wyposażona jest w pomoce 

dydaktyczne i nowoczesny sprzęt 

multimedialny

- 11 tablic interaktywnych, 

-3 monitory interaktywne, 

-podłogę multimedialną,

- w każdej sali znajduje się rzutnik oraz 

komputer z dostępem do internetu.



W szkole znajdują się dobrze 

wyposażone:

- pracownia językowa

- pracownia przyrodnicza

- pracownia matematyczna

- pracownie informatyczne



W szkole funkcjonuje również dziennik 

elektroniczny. 

Dzięki niemu rodzice na bieżąco mogą 

monitorować postępy dzieci.



Mamy wysoko 

wykwalifikowaną kadrę
Jako jedni

z nielicznych zatrudniamy:

pedagoga, psychologa, logopedów, 

surdopedagoga, tyflopedagoga, 

oligofrenopedagogów, nauczycieli 

terapeutów, nauczycieli wspomagających 

oraz posiadających kwalifikacje 

do prowadzenia zajęć z terapii autyzmu 

i 

Treningu Umiejętności Społecznych.



Nasza szkoła, jako nieliczna w Polsce przy 

nauczaniu dzieci stosuje zasady nauczania 

według pedagogiki Planu Daltona.

Uczy ona dzieci samodzielności, 

pracy w grupie i odpowiedzialności- cech , 

które będą potrzebne uczniom w dorosłej 

rzeczywistości. 



W związku z powyższym 

nasza placówka nominowana jest do 

uzyskania certyfikatu Szkoły Daltońskiej.

W Polsce są tylko dwie szkoły daltońskie, 

nasza szkoła będzie trzecią w kraju.



Nauczyciele stosują ocenianie 

kształtujące, które polega na pozyskiwaniu 

przez nauczyciela i ucznia w trakcie 

nauczania informacji, które pozwolą 

rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, 

aby:

• nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,

• uczeń otrzymywał informację zwrotną 

pomagającą mu się uczyć.



W szkole funkcjonuje stołówka. 

Panie kucharki gotują pyszne posiłki. Koszt 

jednego obiadu w szkole wynosi 2,40 zł. 

Panie kucharki gotują naprzemiennie-

jednego dnia zupę, drugiego – drugie danie.

Koszt wyżywienia w przedszkolu: śniadania 

i obiadu dwudaniowego wynosi 4,40 zł.



Rodzice dzieci uczęszczających do 

oddziału zerowego mają do wyboru albo 

dziecko, jeżeli jest taka konieczność 

zostawić w świetlicy (rodzic nic nie płaci)

lub w przedszkolu (wówczas za każdą 

godzinę płaci 1 zł).



Nasi uczniowie biorą udział w realizacji 

wielu projektów:

Trzymaj formę- w zajęciach uczestniczą 

uczniowie klas 4 i 6, 7, 8 to inicjatywa 

propagująca zdrowy styl życia.

Bieg po zdrowie- to nowy program 

antytytoniowej edukacji zdrowotnej 

opracowany w Głównym Inspektoracie 

Sanitarnym 



Nasi uczniowie biorą udział w realizacji 

wielu projektów:

Program Profilaktyki Antynikotynowej: 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” w klasach 

6 i 7

W klasie szóstej- projekt “Klimatyczna 

Klasa”

Złożyliśmy wniosek o udział w Rządowym

Programie Aktywna Tablica i 

otrzymaliśmy dwa interaktywne monitory 

dotykowe o wartości 17 500 zł



W ramach Projektu Kompetencje 

kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie 

rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy 

Bodzechów uczniowie naszej szkoły 

uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Od 

września do czerwca zostanie 

zrealizowanych łącznie 448 godzin z: języka 

angielskiego, języka niemieckiego, 

informatyki, matematyki, koła 

przyrodniczego, koła matematyczno-

szachowego, naukowego z doświadczeniami, 

przedsiębiorczości.



Nasza szkoła wzięła również udział 

w Projekcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej,

czyli szybkiego internetu dla szkół. 

Została przyłączona do sieci OSE z dostępem 

do internetu o wysokich parametrach.



Współpracujemy ze Światową Organizacją 

Wychowania Przedszkolnego OMEP



Dbamy o kompetencje językowe uczniów

W klasach pierwszych i drugich 

wprowadziliśmy  dodatkowe bezpłatne dwie 

dodatkowe godziny języka angielskiego. 

Są one przeznaczone na naukę języka 

poprzez zabawę. Stwarzamy takie warunki, 

że dzieci bawią się i nie wiedzą że się uczą.



Klasa dwujęzyczna

Nasza szkoła wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom XXI wieku, 

od 1 września 2019 roku tworzy klasę 

dwujęzyczną z językiem angielskim.

Nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia 

w języku angielskim muszą mieć 

odpowiednie kwalifikacje. To znaczy do 

nauczania danego przedmiotu i również do 

nauczania języka angielskiego. 



W naszej szkole przedmiotami 

prowadzonymi w języku angielskim 

będzie matematyka, biologia i muzyka.

Klasa ta będzie miała o 2 godziny tygodniowo 

więcej języka angielskiego. Tygodniowo 

więc, uczniowie będą mieli pięć godzin 

języka angielskiego.



Klasa dwujęzyczna funkcjonować będzie 

od klasy siódmej do klasy ósmej.

(zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej)



Dziękuję


