
 

Oferta Edukacyjna 

Szkoły Podstawowej  Nr 5 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy 

w roku szkolnym 2017/18 

Szkoła prowadzi nabór do klasy I i VII  

Koncepcja pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach  I-III  będzie oparta między innymi 
na metodach Planu Daltońskiego, który szczególną wagę przywiązuje rozwijania i kształtowania 
 umiejętności wokół trzech głównych zasad:  odpowiedzialności, samodzielności  i współpracy 
zgodnie z jego indywidualną drogą rozwoju.  Idea daltońska jest cennym sposobem edukacji ,  
w której dziecko świadomie i aktywnie uczestniczy. 

W strategii pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach starszych będzie  dominować 
metoda projektu. Realizowane będą  obszary tematyczne poprzez : doświadczenia,  eksperymenty,  
laboratoria,  które pozwolą uczniom  na większą eksplorację świata  przyrody , umożliwią  
rozwijanie  umiejętności obserwacji, analizy  środowiska  oraz pomogą rozbudzać ciekawość  
i  pasje badawcze młodego człowieka.  Projekty edukacyjne będą również skierowane na działania 
ekologiczne oraz  na treści związane  pozyskiwania energii  odnawialnej.   

W szkole, zgodnie z tradycją Zespołu Szkół Nr 4 i dobrą praktyką, organizowane będą 
zajęcia etnograficzne ukazujące życie etnicznych Ukraińców, w tym Łemków. 
 
W zakresie nauczania nasza oferta dydaktyczna  obejmować będzie: 
- stosowanie  skutecznych metod   aktywizujących, 
- nauczanie języka polskiego, języka ukraińskiego, języka angielskiego oraz od klasy VII języka  
  niemieckiego, 
- organizację różnorodnych kół  zainteresowań( zajęcia przedmiotowe, taneczne, wokalne, teatralne), 
-wsparcie uczniów słabych poprzez organizację zajęć wyrównawczych, 
-realizację programu pracy z uczniem uzdolnionym  oraz możliwość ,dla najzdolniejszych uczniów,  
realizacja indywidualnych  toków  i programów nauczania, 
-realizację ogólnopolskich i własnych projektów i wycieczek edukacyjnych, 
- prowadzenie dziennika elektronicznego, 
 
  W  zakresie i wyposażenia bazy oferujemy : 
-dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne klasy lekcyjne  i oraz bibliotekę , 
- laboratorium biologiczno-chemiczne,  
- pracownię informatyczną ,  dostęp do Internetu w całej szkole, 
- salę gimnastyczną, siłownię, boisko sportowe oraz plac rekreacyjny ,  
-świetlicę, stołówkę, 
 

 W zakresie wychowania  i bezpieczeństwa gwarantujemy: 
-rodzinną i bezpieczną atmosferę, 
- nieliczne zespoły klasowe (10-15 osobowe) 
-opiekę pedagoga, logopedy oraz konsultacje ze specjalistami  Poradni Psychologiczno-   
  Pedagogicznej 
-opiekę pielęgniarki szkolnej, 



-realizację programu profilaktycznego  z uwzględnieniem zdrowego stylu życia i racjonalnego  
  odżywiania,  
-współpracę z aktywnie działającym wolontariatem, 
-opiekę nauczycieli w czasie zajęć i po zakończeniu lekcji, 
-monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, 
-„ zamknięte drzwi” – domofon z kamerą  przy drzwiach wejściowych. 
 
Szkoła dysponuje piętnastoma miejscami w klasie pierwszej. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


