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WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ W ROZTOKACH
Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie od 2006 roku współpracuje ze
szkołą  z  miasta  partnerskiego  Skawiny  w  Czechach  –  Roztoky.  
W  ramach  realizacji  projektu  „Nasi  czescy  przyjaciele  odwiedzają
nasze  ziemie”  corocznie  gościmy  uczniów  z  Czech,  a  także
wyjeżdżamy z rewizytą do naszych przyjaciół.

Szkoła  od  2014  roku  bierze  udział  w  projekcie  ERASMUS+.  
Podczas  międzynarodowych  spotkań  projektowych  nauczyciele
uczestniczyli  w szkoleniach z zakresu kodowania  i  robotyki.  Nowo
zdobyte  umiejętności  wykorzystują  podczas  zajęć  z  różnych
przedmiotów,  w  szczególności  matematyki.  Poznając  podstawy
kodowania  i  robotyki,  np.  poprzez  gry  i  zabawy  edukacyjne,
uczniowie nie tylko rozwijają swoje zdolności w tych dziedzinach, ale
przy okazji wzbogacają wiedzę matematyczną i językową.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika

w Skawinie

32-050 Skawina, ul. Korabnicka 19
tel. 276-18-82 tel./fax  291-10-72

szkola@sp1.skawina.com.pl
www.sp1.skawina.com.pl

ŚWIETLICA SZKOLNA
Na terenie szkoły działa świetlica szkolna. Celem jej działalności jest
przede  wszystkim  zapewnienie  opieki  uczniom  przed  zajęciami
lekcyjnymi  i  po  nich  w bezpiecznym  i miłym  otoczeniu,  stworzenie
warunków  do  wypoczynku,  zjedzenia  posiłku  i  odrobienia  prac
domowych.  Staramy  się,  aby  czas  spędzony  w świetlicy  szkolnej
sprzyjał  także  rozwijaniu  zainteresowań  dzieci  oraz  wyrównywaniu
szans edukacyjnych. Stawiamy na promocję zdrowego odżywiania.

Świetlica: poniedziałek – piątek: 700 – 1700

Stołówka szkolna: godziny wydawania obiadów: 1100 – 1430

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo  ucznia  w  szkole  jest  jednym  z  fundamentalnych
zadań naszej placówki. Szkoła zapewnia:
 opiekę pielęgniarki szkolnej w gabinecie pomocy przedlekarskiej
 obecność  inspektora  ds.  bezpieczeństwa  komunikacyjnego

dzieci, który nadzoruje bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię
w wyznaczonym miejscu przed obiektem szkolnym

 dowóz dzieci autobusami szkolnymi na dwóch liniach przejazdu:
Skawina – os. Awaryjne
Skawina – os. Rzepnik i ul. Torowa

 wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe (kamizelki, opaski)

 realizację  programów  profilaktyczno-wychowawczych
dotyczących:  zapobiegania  cyberprzemocy,  stosowania
niedozwolonych substancji, niewłaściwych postaw społecznych.

W  szkole  podejmujemy  różnorodne  działania  w  celu
zminimalizowania  niekorzystnego  wpływu  zanieczyszczeń  na
zdrowie. Jako pierwsi w gminie wprowadziliśmy tablice informujące
o  jakości  powietrza  w  naszym  mieście.  Jesteśmy  laureatami
konkursu  Tesco  „Decydujesz,  pomagamy”,  dzięki  któremu
zdobyliśmy 5  tys.  zł  na  zakup  oczyszczaczy  powietrza  dla  szkół
i przedszkoli z gminy Skawina oraz edukację ekologiczną.

„Nasza szkoła strefą ciszy”, prowadzimy działania i akcje w celu
zmniejszenia  natężenia  hałasu  w  szkole,  zakupiliśmy  SoundEar
(Elektroniczne  Ucho)  oraz  panele  akustyczne,  by  zwrócić  większą
uwagę naszych uczniów na zbyt duże nasilenie hałasu.

http://www.sp1.skawina.com.pl/
mailto:szkola@sp1.skawina.com.pl


OFERUJEMY

Liczba uczniów: 607
Liczba oddziałów: 32
W tym 1 oddział przedszkolny
8 oddziałów integracyjnych.
Kadra pedagogiczna – 81 nauczycieli

w tym specjaliści: 2  pedagogów,  psycholog,  logopeda,
terapeuta pedagogiczny.

Szkoła  oferuje  uczniom  bogatą  i  atrakcyjną  ofertę  edukacyjną:
począwszy  od  klasy  „0”  nauczanie  języka  angielskiego,
zróżnicowane zajęcia ruchowe w nowoczesnej sali gimnastycznej,
bezpłatne  zajęcia  na  krytej  pływalni  w  klasach  III,  IV  i  V,
indywidualny  program  nauki  dla  uczniów  ponadprzeciętnie
uzdolnionych,  naukę  w  klasach  integracyjnych  oraz  zajęcia
specjalistyczne  dla  uczniów  o  specjalnych  potrzebach
edukacyjnych  prowadzone  przez  wykwalifikowaną  kadrę
pedagogiczną.

Posiadamy bogate  zbiory biblioteczne beletrystyczne i przygodowe,
z których uczniowie mogą korzystać podczas pobytu w bibliotece
i czytelni  szkolnej.  Biblioteka  umożliwia  także  uczniom  udział
w spektaklach Internetowego Teatru TVP.

Prężnie  i  aktywnie  działają:  Samorząd  Uczniowski  oraz  Młodsza
Grupa  Wiekowa  angażując  uczniów  do  samodzielnego
inicjowania działań, rozwijania samorządności szkolnej.

POSIADAMY CERTYFIKATY:
Szkoła z Klasą

Szkoła z Klasą 2.0
Odblaskowa Szkoła

Szkoła w Ruchu
Szkoła Promująca Zdrowie

Program Edukacyjno-Terapeutyczny: „ORTOGRAFFITI”
Zachowaj Równowagę

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ 
W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH:

1. Odblaskowa szkoła.
2. Klub Bezpiecznego Puchatka.
3. Program dla szkół – mleko, owoce i warzywa w szkole.
4. Cała Polska czyta dzieciom.
5. Technologie z klasą.
6. Stop – Smog.
7. Projekt „Poprzez słowo i ruch bliżej nam do szkoły”.
8. Projekt „Równy Gość” – partner GRANA Sp. z o. o. 

OSIĄGNIĘCIA
Uczniowie  od  lat  osiągają  wysokie  wyniki

w konkursach  przedmiotowych,  sportowych
i artystycznych,  m.  in.  organizowanych  przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Za  wysokie  wyniki  i szczególne  osiągnięcia  w nauce
uczniowie  otrzymują  nagrodę  Burmistrza  Miasta  i  Gminy
Skawina.

Nasze sukcesy to m. in.:
Bardzo dobre wyniki  uczniów w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur” oraz ogólnopolskich konkursach „Alfik
matematyczny” i „Maks matematyczny”

 Finaliści w Międzyszkolnym Konkursie „Krakowska Matematyka”
Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym – I miejsce
Powiatowe  Igrzyska  Dzieci  w  Pływaniu  Indywidualnym  –
I miejsce
Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – I miejsce
w kategorii U-8 

ATRAKCYJNA OFERTA
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 Szeroka  gama  zajęć  pozalekcyjnych  rozwijających
różnorodne  zainteresowania  uczniów  (przedmiotowe,
artystyczne i sportowe)

 Rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach warsztatów
edukacyjno  –  profilaktycznych  (przyrodniczych,
ekologicznych,  zdrowotnych,  teatralnych)  oraz
sportowych kół zainteresowań

 Realizację ciekawych projektów edukacyjnych 
 Pomoc uczniom mającym trudności w nauce
 Wsparcie psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne,

terapeutyczne
 Wyjazdy integracyjne
 Kilkudniowe wycieczki edukacyjno-krajoznawcze

NOWOCZESNE POMOCE
W NASZEJ SZKOLE

W  codziennej  pracy  dydaktycznej  wykorzystujemy
nowoczesne pomoce naukowe, sprzęt multimedialny, w tym
tablice interaktywne celem wieloaspektowego oddziaływania
na  zmysły  dzieci,  wizualizacji  treści,  efektywnego
przyswajania wiedzy przez uczniów. 

SALE LEKCYJNE DLA
PIERWSZOKLASISTÓW

Sale  lekcyjne  dla  uczniów  klas  młodszych  składają  się
z części dydaktycznej i rekreacyjnej. Wyposażone są w stoliki
i  krzesełka  dostosowane  do  wzrostu  dzieci,  indywidualne
szafki na przybory szkolne i podręczniki, dywan, nowoczesne
pomoce  edukacyjne,  w  tym  projektory  oraz  tablice
multimedialne. Od roku 2014 uczniowie otrzymują bezpłatne
materiały  edukacyjne i  ćwiczeniowe niezbędne  do realizacji
zajęć kształcenia zintegrowanego oraz języka angielskiego.

PLAC ZABAW 
I ZAPLECZE SPORTOWE SZKOŁY

Na  terenie  szkoły  znajduje  się  plac  zabaw.  Dzięki
nowoczesnym urządzeniom dzieci mogą rozwijać sprawność
fizyczną oraz swoją wyobraźnię. 
Szkoła  dysponuje  2  salami  gimnastycznymi  wyposażonymi
w nowoczesny sprzęt oraz wielofunkcyjne boisko sportowe.

WSPÓŁPRACA
 Z MUZEUM REGIONALNYM 

ORAZ MULTICENTRUM W SKAWINIE
Uczniowie  uczestniczą  w  zajęciach  dydaktycznych,  których
celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji regionalnej,
w  tym kompetencji  kluczowych  oraz  wielopłaszczyznowego
rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.


	w Skawinie

