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Wysoki poziom nauczania
Zajęcia pozalekcyjne
Wszechstronny rozwój dziecka
Bezpieczeństwo
Przyjaźń i ciepłą atmosferę
Życzliwość kompetentnych i doświadczonych pedagogów

Szkoła Podstawowa nr 13
Nasza placówka dysponuje 18 w większości niedawno odnowionymi salami lekcyjnymi w tym dobrze
wyposażoną pracownią komputerową. Siedem z tych sal jest dostosowana do potrzeb najmłodszych
uczniów. W czterech pracowniach przedmiotowych znajduje się sprzęt multimedialny. Zajęcia
wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz sali do gimnastyki. Nasi
uczniowie korzystają również z dwóch pracowni komputerowych, świetlicy, biblioteki, gabinetu
medycznego, stołówki (dwudaniowe niedrogie obiady) oraz sklepiku uczniowskiego. Wszystkim uczniom
udostępniamy multimedialne centrum internetowe. Nieustannie modernizujemy bazę szkolną dążąc do
stworzenia placówki na miarę XXI wieku. W trosce o bezpieczeostwo uczniów budynek szkoły i jego
najbliższe otoczenie są ciągle monitorowane. Gwarantujemy dobrze ułożony plan lekcji i zakooczenie
zajęd obowiązkowych najpóźniej o godz. 14:30.

Kształcenie
Nasza wykwalifikowana kadra podczas zajęd stosuje różnorodne formy pracy, wykorzystując nie tylko
tradycyjne środki dydaktyczne, ale także nowoczesny sprzęt multimedialny. Wspomagamy proces
kształcenia wykorzystując Szkolną Platformę Edukacyjną. W pracy stosujemy indywidualne podejście do
ucznia w celu rozpoznania jego uzdolnieo lub trudności. Trzyletni udział szkoły w programie „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” pozwala nam czuwad nad prawidłowym przebiegiem
kształcenia i służy podnoszeniu jakości prowadzonych zajęd. Już od pierwszej klasy uczniowie korzystają z
pracowni komputerowej.

Zajęcia pozalekcyjne
Oprócz tradycyjnych zajęd lekcyjnych oferujemy całą gamę zajęd pozalekcyjnych. Aktywnie działają koła
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów takie jak chór szkolny, koło historyczne,
gitarowe, matematyczne, recytatorskie, plastyczne, teatralno-ekologiczne. Swoje umiejętności uczniowie
mogą prezentowad podczas licznych szkolnych konkursów czy przeglądów artystycznych.
Od wielu lat nasi uczniowie uzyskują czołowe lokaty w konkursach recytatorskich oraz matematycznych.
Na terenie szkoły działa bardzo prężnie Szkolne Koło CARITAS oraz Szkolny Klub Wolontariatu „Otwarte
serca”, którego członkowie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych na terenie miasta. Zgodnie z
maksymą „W zdrowym ciele zdrowy duch” oferujemy uczniom możliwośd uczestniczenia w
pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Drużyny szkolne prowadzone przez naszych nauczycieli wych.
fizycznego osiągają wysokie lokaty nie tylko w mieście ale i powiecie. Uczniów mających problemy w
nauce wspieramy nie tylko w formie zajęd wyrównawczych ale także
organizując na terenie szkoły zajęcia prowadzone przez wolontariuszy. A
wszystko to w sprzyjającej nauce atmosferze.
Dla uczniów mających problemy w nauce organizujemy bezpłatne zajęcia wyrównawcze a także zajęcia
terapeutyczne. Po lekcjach uczniowie klas młodszych mogą korzystad z zajęd gimnastyki korekcyjnej lub
dodatkowych zajęd z j.angielskiego lub taoca. Współpracujemy także z ZHP. W szkole działają drużyny
harcerskie, które biorą czynny udział w życiu ‘Trzynastki’.

Programy dydaktyczne i wychowawcze
Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków uczestniczymy w wielu programach edukacyjnych i społecznych.
Uczestniczymy w takich programach jak „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Klub bezpiecznego Puchatka”,
„Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczeostwo dla wszystkich”, „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy”,
„Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. Braliśmy udział w ogólnopolskich projektach „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z prawami
dziecka” (pod patronatem UNICEF-u). Realizujemy własne projekty edukacyjne „Ratujemy życie ludzkie” i „TakTyka Matematyka”.

Kontakt z Rodzicami
Szkoła podstawowa nr 13 prowadzi stronę internetową, na której zawsze znajdują się aktualne informacje z życia szkoły oraz
ogłoszenia dla uczniów i rodziców. Publikowany jest plan lekcji, daty zebrania z rodzicami, informacje o działalności Rady Rodziców,
szkolnych wydarzeniach, dokumenty (np. wykaz lektur) oraz regulaminy. Dla Rodziców uczniów klas IV – VI wprowadzono Dziennik
elektroniczny, który umożliwia bieżący wgląd w postępy dziecka w nauce. Każdy nauczyciel posiada adres mailowy ułatwiający
codzienny kontakt.

Kadra Pedagogiczna
kształci w oparciu o rzeczowo umotywowany program
nauczania
nieustannie podnosi swoje kwalifikacje
stosuje nowatorskie metody prowadzenia zajęd

systematycznie i rzetelnie diagnozuje oraz ocenia poziom
wiedzy i umiejętności uczniów
pracuje z uczniami zdolnymi poza planowymi zajęciami
prowadzi zajęcia wyrównawcze

Wspaniałe atrakcje
Aby urozmaicid szkolne życie organizujemy liczne konkursy, w których każdy może spróbowad swoich sił.
W minionym semestrze odbyły się konkursy sportowe i artystyczne a także konkursy wiedzy. Zachęcamy
do udziału w rajdach pieszych oraz uczestnictwa w wycieczkach, wyjazdach do kina i teatru. W bieżącym
roku szkolnym organizowaliśmy Rajd Pieczonego Ziemniaka, podczas którego układaliśmy słowa nowej
jesiennej piosenki, piekliśmy ziemniaki i kiełbaski w wielkim ognisku.
Do tradycji szkolnych wszedł Dzień Ratownika, Święto Patrona połączone z Pierwszym Dniem Wiosny czy
Noc w Szkole. Co rok Trzynastkę odwiedza zespół ratowników uświadamiając znaczenie udzielania
pierwszej pomocy i przekazywania informacji o wypadku. Uczniowie klas młodszych wykonują zadania,
które poszerzają wiedzę z zakresu ratownictwa. Uczą się i bawią. Zajęd tego typu nigdy nie jest zbyt wiele.
Obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia a w akcji Góra Grosza pomagaliśmy najbardziej
poszkodowanym przez los dzieciom i młodzieży. Integrowała nas Walentynkowa Noc, podczas której
dzieci brały udział w licznych atrakcjach: pieczeniu ciastek, zawodach sportowych, zajęciach artystycznych
i karaoke.
Dodatkowo możemy pochwalid się licznymi apelami tematycznymi, które są przygotowywane na każdą
ważną okazję: Święto Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia czy rocznicę przyjęcia Konwencji o
Prawach Dziecka.

Świetlica
Każdy uczeo może przed lekcjami lub po ich zakooczeniu spędzad czas w szkolnej świetlicy codziennie od
7:30 do 16:00. Wychowawcy świetlicy oferują m.in.: pomoc przy odrabianiu prac domowych, czytanie
książek dla dzieci, dodatkowe zajęcia z informatyki, zajęcia artystyczne oraz z języka angielskiego.

Priorytety wychowawcze
Wychowanie patriotyczne i obywatelski
Przeciwdziałanie agresji
Tworzenie klimatu do samorządnej działalności uczniów
Edukacja czytelnicza
Uświadomienie zagrożeo związanych z korzystaniem z
Internetu
Przestrzegania zasad bezpiecznego zachowywania się
Używanie kulturalnego słownictwa w kontaktach z
dorosłymi i rówieśnikami

Umiejętnośd pracy w zespole
Szacunek dla innych
Pokonywanie
barier
w
procesie
komunikacji
międzyludzkiej
Kultywowanie tradycji szkoły, miasta, regionu, paostwa
Świadomośd niesienia pomocy drugiej osobie w
sytuacjach zagrożenia
Nabywanie umiejętności niezbędnych do udzielenia
pierwszej pomocy

