NIEPUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA W PUCKU
ogłasza nabór do klasy szóstej i siódmej w
roku szkolnym 2018/2019
Oferujemy :
 szkołę, która ułatwi dziecku naukę w przejściowym etapie kształcenia, pełnym chaosu i niepewności,
Klasa VII realizuje nową podstawę programową, klasa VI kontynuuje naukę zgodnie z obowiązującą
podstawą programową
 gwarantujemy prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów, który będzie kształtować jego charakter i system
wyznawanych wartości
 dziecko spędza w szkole dużo część swojego młodego życia, zadbamy o to, aby dziecko przebywało
w przyjaznym otoczeniu i żeby ten czas nie został zmarnowany, szczególnie obecnie w trudnym okresie
wdrażania reformy systemu edukacji
 PAMIĘTAJMY, że w wyniku reformy systemu edukacji i decyzji poszczególnych samorządów dojdzie do różnego
rodzaju łączenia bądź przekształcania obecnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, sytuacja ta
może spowodować liczne zawirowania w ciągu najbliższych lat, to w żaden sposób nie wpływa owocnie
na proces uczenia się i dobrego przygotowania do bardzo ważnego egzaminu, jakim będzie egzamin
ośmioklasisty.
 oferujemy wyjątkowo atrakcyjny program nauczania: 2 języki obce – j. angielski i j. niemiecki: klasa VII - 5godz.
tygodniowo, klasa VI – 3 godziny tygodniowo – UWAGA !!! nowa podstawa programowa zakłada
wprowadzenie drugiego języka obcego dopiero od klasy VII – my oferujemy naukę obu języków już w klasie VI.
Ponadto nadprogramowe godziny z matematyki, języka polskiego i przedmiotów przyrodniczych
(biologia i geografia) w ramach przygotowania do egzaminu ośmioklasisty – począwszy od klasy VII
 gwarantujemy kreatywną, doświadczoną i przyjazną kadrę pedagogiczną, która ma za sobą wysokie osiągnięcia
dydaktyczne i wychowawcze. Potwierdzeniem tego są między innymi wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym,
które począwszy od roku 2012 utrzymują się na bardzo wysokim poziomie.
PAMIĘTAJMY,
że
dotychczasowy
sprawdzian
kończący szkołę podstawową był formalnością niż
elementem rekrutacji do gimnazjów, teraz wynik tego
najważniejszego egzaminu będzie przepustką do
wymarzonej szkoły średniej, warto więc zaufać
doświadczonej kadrze nauczycielskiej
 liczba uczniów w klasie to 16 – 18 osób, co
umożliwia realizowanie zasady indywidualizacji pracy,
rozwój uczniów
zdolnych, jak i wsparcie uczniów mających problemy w
nauce, nauczyciel ma czas dla każdego dziecka i ma
szansę na dotarcie do każdego ucznia, zna jego mocne
i słabsze strony, wspiera go i towarzyszy mu w
procesie
nauki

 dla rodziców pracujących zawodowo i posiadających więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym ważna jest
organizacja zajęć w szkole. zajęcia w naszej szkole zaczynają się o godzinie 8.00
 wykształcimy młodego, wrażliwego i otwartego na potrzeby drugiego człowieka z szerokim spojrzeniem na świat,
który potrafi właściwie odnaleźć się w rożnych sytuacjach życia, co z pewnością ułatwi mu start w kolejnym etapie
kształcenia
 ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo w szkole jest jej wielkość, nasza szkoła jest mała i
bezpieczna, nie ma tu miejsca na przemoc, narkotyki i inne patologie szkolne, zapewniamy naukę w przyjemnej i
bezpiecznej atmosferze

Integracyjny wyjazd klasy pierwszej
Rzucewo 2015r.

„W zimowej krainie Mikolaja” –
cykliczna impreza współorganizowana
przez NG na puckim rynku

Bierzemy udział w licznych
zawodach sportowych, zdobywając
medale 

 zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na nowoczesnej hali sportowej (2godziny); dodatkowo w ramach
zajęć wychowania fizycznego (2godziny) zajęcia taneczne, zajęcia z piłki nożnej
 organizujemy różnorodne wycieczki turystyczne (jedno i wielodniowe – [Pieniny, Bieszczady, Warszawa,
Poznań, Toruń], w tym wyjazdy dydaktyczne, współpracujemy m.in. z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia)

Szkolny Wieczór Talentów

Szkolna wycieczka do Poznania

Jesteśmy radośni i optymistycznie
patrzymy na świat

 zadbamy o to, by współpraca między nauczycielami a uczniami przebiegała w atmosferze przyjaźni i szacunku,
nauczyciele współpracują z rodzicami i biorą współodpowiedzialność za wychowanie i edukację dziecka
 współpracujemy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Domem Seniora Hilaris, Puckim Hospicjum,
organizując między innymi cykliczne „Mikołajki na Puckim Rynku” oraz wolontariat uczniów
 szkoła zapewnia stałą i fachową opiekę pedagogiczno-psychologiczną, pedagog szkolny prowadzi terapię
pedagogiczną oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Serdecznie zapraszamy 
84-100 Puck, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18

