 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.

Nazwa firmy

Zespół Szkół Publicznych
w Szewnie, to placówka
w skład której wchodzą :
Publiczna Szkoła
Podstawowa i Publiczne
Przedszkole.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie,
ul. M. Langiewicza 3

Informacje
o szkole

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.

Nasza szkoła
jest najlepsza.

Dlaczego u nas jest
najlepiej?
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.

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)

Kontakt z nami
Zespół Szkół Publicznych w Szewnie
ul. M. Langiewicza 3, tel./faks 412656070
adres e-mail zspszewna@wp.pl,
strona internetowa www.szewnasp.hekko.pl

Adres e-mail

