Pragną Państwo zape wnić swojemu dziecku wysoki poziom nauczania
oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowa ń w miłe j, serdecznej
atmosferze, pod okiem wy kwalifikowa nej i przyjaznej kadry peda gogicznej?

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
to szkoła, która spełni Państwa oczekiwania!
To przyjazna szkoła dla każdego dziecka, to najlepsza inwestycja w jego przyszłość !!!

http://www.ndmpiatka.pl/
email: sekretariat@sp5.com.pl

W naszej szkole pracujemy w myśl hasła CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, dlatego stawiamy sobie
coraz wyższe cele, daleko mierzymy i szybko reagujemy na potrzeby i oczekiwania
Uczniów i Rodziców.
Przyświeca nam idea partnerstwa i współpracy, zgodnie z zasadą „fair play”.
Promujemy i nagradzamy wartości, którymi kierował się patron szkoły, Janusz Kusociński;
wzajemną pomoc, życzliwość, wytrwałość, systematyczność, punktualność
oraz zdrową rywalizację,
„Kształcimy duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem”.
Wyróżnieniem dla uczniów odnoszących sukcesy w nauce, w konkursach i w sporcie,
postępujących według zasad „fair play” jest Odznaka Szkoły
oraz nominacje w postaci kół olimpijskich.
Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje.
Daje szanse rozwoju uczniom zdolnym, wspiera słabszych.

OFERUJEMY:
zajęcia na basenie; naukę pływania dla uczniów klas I-IV pod kierunkiem
specjalisty;
naukę języka angielskiego;

zajęcia komputerowe w klasach I - III oraz naukę informatyki od klasy IV;
możliwość udziału w:
- zajęciach kół pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań
dzieci, między innymi: koła matematycznego, historycznego, przyrodniczego,
informatycznego, muzycznego, plastycznego, polonistycznego, języka angielskiego,
sportowego, teatralnego;

- zajęciach świetlicy szkolnej- w zabawach, grach, zajęciach plastycznych
i muzycznych, sportowych, w zajęciach na świeżym powietrzu.

UCZEŃ SWOJĄ SAMODZIELNOŚĆ MOŻE ROZWIJAĆ, UCZESTNICZĄC:
w projektach unijnych: „Bezpieczne dziecko – bezpieczne społeczeństwo”
w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, międzynarodowych, np.
„Bezpiecznie na rowerze”, „Odyseja Umysłu”, „Ortofrajda”, „Warszawska
Syrenka”, „Kangurek”, „
w zawodach sportowych na poziomie szkoły, gminy, powiatu;
w pracy Samorządu Uczniowskiego;
w tworzeniu szkolnej gazetki „Szuwarek”;
w ciekawych wycieczkach klasowych; w wyjazdach do teatrów oraz
tygodniowych wyjazdach na zieloną szkołę;
w wielu akcjach charytatywnych na rzecz dzieci w Polsce i na świecie,
także na rzecz zwierząt.

DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW:
jasne i dobrze wyposażone sale lekcyjne;
sale dostosowane do pracy z uczniami klasy "0";
pracownie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas 1-3;
2 nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt
komputerowy oparty na platformach PC;
bezpieczny dostęp do internetu;
2 dobrze wyposażone sale gimnastyczne;
plac zabaw „Radosna szkoła”;
kompleks zewnętrznych boisk sportowych;
wyposażenie klas w multimedialne środki dydaktyczne (tablice
interaktywne, laptopy, dydaktyczne programy komputerowe, itp.);
dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do internetu oraz
czytelnię;
udział w projekcie promującym zdrowe odżywianie: „Warzywa i owoce”.

OFERUJEMY TAKŻE:

gimnastykę korekcyjną;
specjalistyczną opiekę nad dziećmi, mającymi trudności w nauce (zajęcia
wyrównawcze i korekcyjne);
organizację różnorodnych imprez dla dzieci, konkursów, zabaw
szkolnych i międzyszkolnych;
opiekę psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną;
zajęcia z terapii pedagogicznej;
opiekę medyczną na terenie szkoły (pielęgniarka 2 razy w tygodniu);
smaczne domowe obiady w nowoczesnej stołówce szkolnej;
możliwość współpracy Rodziców w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół
Piątki

GWARANTUJEMY:
miłą i bezpieczną atmosferę;
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;
czyste, wyremontowane sale lekcyjne, wyposażone w niezbędne środki
audiowizualne i multimedialne;
nowoczesne środki dydaktyczne.

ZAPRASZAMY!!!

