OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/16
Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze
im. Komisji Edukacji Narodowej
– to przyjazna szkoła,
najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka.

http://trzynastkajg.w.interia.pl
e-mail: trzynastkajg@o2.pl
tel. 75 75 239 72

Misją naszej szkoły jest
dobro i wszechstronny rozwój ucznia w myśl zasady

„ KAŻDE DZIECKO JEST W CZYMŚ DOBRE ”.
Szkoła rozwija u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna
i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje.
Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym.

Nasza szkoła oferuje:
1. Klasy sportowe o profilach:
 piłka nożna dla chłopców,
 piłka ręczna dla dziewcząt.
2. Naukę języków obcych
(język angielski).
3. Możliwość twórczej edukacji w kołach zainteresowań:












matematycznym,
informatycznym,
przyrodniczym,
języka angielskiego,
języka niemieckiego,
sportowym,
tanecznym,
plastycznym,
teatralnym,
muzycznym,
recytatorskie,

4. Pomoc i rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach
świetlicy szkolnej;
5. Możliwość uczestnictwa w zajęciach świetlicy środowiskowej
„Trzynaściaki”;

Uczeń swoją samodzielność może rozwijać poprzez:
- udział w projektach :
 „ eTwinning” – autorski program nauczyciela języka angielskiego w
ramach współpracy z krajami Unii Europejskiej (Hiszpania, Włochy,
Rumunia, Grecja, Łotwa),
 Mały Mistrz - Program aktywności fizycznej uczniów klas I - III,
 MultiSport - gry i zabawy drużynowe- piłka nożna dla klas IV - VI,
 Edukacja Filmowa „Nowe Horyzonty”,
 Edukacja czytelnicza,
 Czytam, słucham, tworzę,
 H2O - akcja propagująca oszczędzanie wody.
- udział w programach profilaktycznych i edukacyjnych:
„Śniadanie daje Moc”,
„Nie pal przy mnie proszę”,
„Szklanka mleka”,
„Owoce w szkole”,
„Ratujmy dzieciom wzrok”,
„Biały uśmiech”,
„Bezpieczniki TAURONA.
Włącz dla dobra dziecka”.
 „Zbieraj baterie”.








W szkole realizowane są programy wewnątrzszkolne:
 Szkolny program wspierania rozwoju dziecka młodszego na I etapie
edukacyjnym;
 Program profilaktyki bezpieczeństwa internetowego;
 Program pierwszej pomocy w ramach współpracy z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy;
 Szkolny program wspierania uzdolnień;
 Program „Bezpieczna Szkoła”.

W szkole uczymy dzieci:
 patriotyzmu poprzez objęcie
patronatem „Skwerku Wołyńskego”
położonego u zbiegu ulicy Wolności
i Al. Wojska Polskiego;
 zachowań proekologicznych: „
Moje miasto bez elektrośmieci”,
„ Zbieramy zużyte baterie”,
segregujemy odpady;

Uczniowie przygotowują imprezy i uroczystości:
 Dzień Papieski, Jasełka, Choinka z Trzynastką, itp.;
 święta nietypowe np. „Dzień pluszowego misia”, „Światowy dzień bicia
rekordów” , itp.

Sąsiadujemy z ZHP Chorągwią Dolnośląską - Karkonoskim Hufcem
w Jeleniej Górze;

Nasi uczniowie biorą udział:
 w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych
 w zawodach sportowych;
 w pracy Samorządu
Uczniowskiego;
 w wycieczkach klasowych;
 w miejskich imprezach
kulturalnych (wyjścia do
kina, teatru, muzeum,
galerii, itp.)

Szkoła współpracuje z:
















Młodzieżowym Domem Kultury,
Jeleniogórskim Centrum Kultury,
Biurem Wystaw Artystycznych,
Karkonoskim Parkiem Krajobrazowym,
Schroniskiem dla małych zwierząt,
Teatrem im. C.K. Norwida,
Osiedlowym Domem Kultury,
Filharmonią,
DODN Książnicą Karkonoską,
Klubem Sportowym Karkonosze
Jelenia Góra,
Klubem Piłki Recznej Jelenia Góra,
Termami Cieplickimi,
Policją,
Strażą Miejską,
innymi szkołami przedszkolami.
Nasi uczniowie mają do dyspozycji:












salę komputerową;
salę multimedialną;
salę terapeutyczną;
salę gimnastyczną;
przestronną salę do zabawy i nauki
„Radosna szkoła”;
bibliotekę;
boisko sportowe „Orlik”,
lodowisko „Orlik”;
boisko wielofunkcyjne;
nowoczesny i bezpieczny plac zabaw
dla najmłodszych „ Radosna Szkoła”
przestronne klasy wyposażone w nowe
meble i multimedialne środki dydaktyczne
(tablice interaktywne, laptopy,
dydaktyczne programy komputerowe, itp.)

Oferujemy także:










naukę pływania dla uczniów klas I-III;
zajęcia rytmiczne;
pomoc uczniom z trudnościami w nauce;
objęcie uczniów opieką psychologicznopedagogiczną,
profesjonalną opiekę logopedyczną na
terenie szkoły;
zajęcia socjoterapii i terapii
pedagogicznej;
opiekę pielęgniarki;
„drugie śniadanie” dla dzieci potrzebujących;
stołówkę szkolną i sklepik.
Szkoła gwarantuje:

miłą i bezpieczną atmosferę;
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
jednozmianowy system nauczania;
monitoring wewnętrzny i dozór firmy ochroniarskiej;
mało liczne klasy, pozwalające nauczycielowi na indywidualne podejście
do dziecka;
 wsparcie dziecka sześcioletniego w rzeczywistości szkolnej
 czyste, wyremontowane sale lekcyjne, wyposażone w niezbędne środki
audiowizualne i multimedialne;
 szereg nowoczesnych środków dydaktycznych.






Zdobyliśmy 1 miejsce i tytuł „Najfajniejszej podstawówki w regionie
jeleniogórskim” wg plebiscytu Gazety Wrocławskiej
Nasza placówka otrzymała certyfikat oraz tytuł „Najlepsza Szkoła”
za tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju dla uczniów

ZAPRASZAMY!!!

