Szkoła Podstawowa
im. Św. Brata Alberta w
Narolu

Informacje dla rodziców o warunkach nauczania w szkole

Organizacja pracy szkoły:
1. Szkoła pracuje na jedną zmianę , w godzinach od 7.00 do godz. 15.30. Zajęcia
lekcyjne trwają od godziny 8.00 do godziny 13.35/ w tym dwie przerwy 20
minutowe na spożycie posiłków-po 4 lekcji i po 5 lekcji/. Lekcje 7 to czas
zajęć kół zainteresowań i realizacja projektów, do czasu odwozu uczniów
czynna jest świetlica szkolna. W szkole uczy się 384 uczniów.
2. Liczebność klas:
 - klasa 0
 - klasa I
 - klasa II
 - klasa III
 - klasa IV
 - klasa V
 - klasa VI

- 98
- 21
- 59
- 53
- 44
- 56
- 53

uczniów/ 4 oddziały/
uczniów /1 oddział/
uczniów /3 oddziały/
uczniów /3 oddziały/
uczniów /2 oddziały/
uczniów /3 oddziały/
uczniów /3 oddziały/

Realizowane programy nauczania i
podręczniki
1.

W szkole korzysta się z podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, które
stanowią szkolny zestaw podręczników. Jest on dostępny na stronie internetowej
szkoły w dziale komunikaty/www.spnarol.pl/.

2.

Nauczyciele realizują
Nauczania.

programy

zawarte

w

Szkolnym Zestawie

Programów

Warunki lokalowe
1.

Szkoła posiada
opiekuńczych.

2.

W szkole funkcjonuje podział kondygnacyjny ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć /uczniowie klas I-III uczą
się na oddzielnej kondygnacji oraz na najniższym poziomie w szkole-parter/

3.

Odziały przedszkolne funkcjonują w oddzielnym budynku wraz z przedszkolem samorządowym.

4.

Sale uczniów z klas I-III są przygotowane z godnie z nową podstawą programową, posiadają część sali wyposażoną
w wykładzinę do zabawy i nauki, w klasach są wydzielone miejsca z kącikami zainteresowań dla uczniów. Klasy
wyposażone są w mebelki, w których uczniowie mogą przechowywać swoje podręczniki i przybory.

5.

Dla uczniów klas I-III w ramach projektu Radosna Szkoła zostały przygotowane dwie sale do zabaw i zajęć
ruchowych bardzo dobrze wyposażone / klocki gimnastyczne, materace i baseny z kulkami , tory i tunele sprawnościowe,
zabawy ruchowe i edukacyjne/.

6.

Każda klasa w IV-VI w szkole posiada swoją salę lekcyjną, w której prowadzona jest większość zajęć. Na
określonych
zajęciach uczniowie korzystają z klasopracowni dostosowanych pod względem dydaktycznym do
potrzeb uczniów.

7.

W szkole funkcjonuje dla uczniów dowożonych świetlica szkolna. Przebywają w niej także uczniowie, których rodzice
na początku roku szkolnego złożyli akces uczestnictwa ich dzieci w zajęciach świetlicowych ze względu na brak
opieki w domu. W świetlicy pracuje dwóch wychowawców – 1,5 etatu.

8.

Szkoła posiada stołówkę szkolną, w której z obiadów korzysta obecnie ponad 400 uczniów/ SP Narol, Gimnazjum w
Narolu, ZS w Łukawicy, Przedszkole Narol/.

9.

Pomieszczenia szatni zlokalizowane są w podpiwniczeniu budynku- 2-3 klasy korzystają z jednego pomieszania,
wyposażonego w ławki i wieszaki na ubrania. W czasie trwania lekcji są zamykane przez pracowników obsługi.
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Baza i wyposażenie szkoły.
1.

2.

Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe i dydaktyczne niezbędne w realizacji procesu dydaktycznegobieżące zakupy pomocy naukowych, doposażenie w ramach projektu z EFS ,, Indywidualizacja procesu
nauczania w klasach I-III, Moje pierwsze doświadczenia uczniowskie .
Każda klasa ma przypisaną salę lekcyjną, za którą jest odpowiedzialna.

3.

Pracownia językowa jest wyposażona w kompleksowy system do nauczania języków obcych / 24
stanowiska uczniowskie z zestawami słuchawkowymi oraz panelem sterującym nauczycielskim/. W pracowni
korzysta się ponadto z systemu prezentacji danych audiowizualnych wraz z tablicą multimedialną.

4.

W szkole funkcjonuje dostęp do sieci bezprzewodowej zapewniający swobodny dostęp do internetu,
zapewniający sprawne korzystanie z mobilnych urządzeń bezprzewodowych.

5.

Każda klasa szkolna i pracownia techniczna jest wyposażona w system prezentacji audiowizualnej
/komputer przenośny i projektor multimedialny/. Pracownia komputerowa, pracownia językowa , pracownia
przyrodnicza oraz sala realizacji projektu Technologie Cyfrowe posiada tablicę multimedialną.

6.

Szkoła posiada bibliotekę szkolną wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej / cztery
stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz oprogramowaniem encyklopedycznym i
słownikowym/. Biblioteka jest systematycznie doposażana w nowości wydawnicze i lektury szkolne. Jest
do dyspozycji uczniów w godzinach pobytu w szkole.



Szkolna pracownia informatyczna jest wyposażona w 25 stanowisk komputerowych opartych na
nowoczesnym sprzęcie oraz stabilnym dostępie do internetu. Dzięki umowie z Microsoft szkoła korzysta z
najnowszych aktualizacji programowych na komputerach szkolnych

Zaplecze sportowo-rekreacyjne
1.

W szkole funkcjonuje wydzielony segment wychowania fizycznego wraz z :



salą gimnastyczną o wymiarach 24 m x12 m,



salą do gimnastyki o wymiarach 6 m x 12 m,



kompleksem szatni i wc wraz z natryskami.



pomieszczeniem do zabaw w ramach ,,Radosnej Szkoły”.

2.

Szkoła posiada następujące kompleksy boisk sportowych:



Pełnowymiarowe boisko sportowe trawiaste o nawierzchni trawiastej wraz z bieżnią żużlową o długości 110 m,



Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z kostki gumowej o wymiarach 42 m x 22 m zawierające boisko do piłki
ręcznej, koszykowej i tenisa ziemnego wraz z osprzętem. Boisko posiada trybuny krzesełkowe dla blisko 100 osób,



Przy szkole zlokalizowany jest kompleks boisk zrealizowanych w ramach programu Orlik – na zajęciach
wychowania fizycznego uczniowie korzystają z tego boiska,

3. W szkole są zlokalizowane dwa place zabaw:


przy przedszkolu – do korzystania przez uczniów przedszkola i oddziałów przedszkolnych
szkole,

działających przy



duży plac zabaw o powierzchni 500 m kw. w ramach programu Radosna Szkoła wyposażony w urządzenia
rekreacyjne i bezpieczną nawierzchnię.

4. Ogrodzony teren szkolny oraz duża ilość zieleni /trawniki prze szkołą/ zapewniają uczniom bezpieczny pobyt w
szkole.

Zapewnienie uczniom możliwości udziału w
organizowanych zajęciach pozalekcyjnych.
1.

Wszyscy uczniowie szkoły mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych
zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach godzin z art. 42/kartowych/.

2.

W szkole jest realizowanych blisko 30 różnych zajęć do dyspozycji uczniów:
dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania.

3.

Godziny zajęć są tak dostosowane by mogli w nich uczestniczyć również
uczniowie dowożeni.

4.

W szkole od 12 lat działa zespół taneczny ,,Uśmiechnięte Buziaki” skupiający
blisko 70 uczniów rozwijających zainteresowania taneczne oraz teatrzyk szkolny
,,Albercik”, w którym działa około 40 uczniów.

Organizacja świetlicy
1.

Dla uczniów dowożonych oraz pozostających bez opieki w domu w szkole jest
zorganizowana świetlica szkolna. W świetlicy pracuje etatowo 2 nauczycieli na 1,5
etatu.

2.

Godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do organizacji pracy szkoły i
zapewniają uczniom bezpieczny pobyt w czasie wolnym od lekcji.

3.

Świetlica organizuje szereg zajęć dostosowanych do potrzeb i zainteresowań
uczniów: pomoc w zajęciach dydaktycznych, organizowanie konkursów o
różnorodnej tematyce, zajęcia sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi.

4.

Uczniowie przebywający w świetlicy mają możliwość korzystania z komputerów z
dostępem do internetu- 5 zestawów komputerowych.

Organizacja żywienia.
1.

Szkoła posiada stołówkę z której korzystają uczniowie na zasadach
określonych w regulaminie działania stołówki szkolnej oraz zarządzeniach
organu prowadzącego. Odpłatność za obiad wynosi 3,50 zł.

2.

Kuchnia samodzielnie przygotowuje posiłki dla uczniów.

3.

Dla uczniów szkoły podstawowej posiłki wydawane są w okresie przerwy
długiej po 4 lekcji-klasy 0-IV /20 minut/ oraz po 5 lekcji-klasy V i VI/20 minut/.

4.

Uczniowie z klas 0-III korzystają z przygotowywanej przez kuchnię herbaty.

5.

W szkole funkcjonuje sklepik szkolny prowadzony przez najemcę spoza
szkoły.

Kwalifikacje kadry.
1.

Szkoła zatrudnia łącznie 35 nauczycieli/ 28 pełnozatrudnionych oraz 7
niepełnozatrudnionych/. W tej liczbie 17 to nauczyciele dyplomowani, 11
mianowani, 6 kontraktowych i 1 stażysta.

2.

Wszyscy nauczyciele w szkole są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami. Duża ilość
nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów.

3.

W szkole pracuje pedagog szkolny oraz logopeda.

4.

Do obsługi szkoły zatrudnieni są pracownicy administracyjni- sekretarz szkoły,
konserwator, 7 sprzątaczy oraz 3 palaczy sezonowych.

Zapraszamy do
obejrzenia galerii
zdjęć ze szkoły-kliknij
TUTAJ

