Informacje dla rodziców 6-latka
Gotowość szkoły na przyjęcie najmłodszych dzieci
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu jest:
 bezpieczna, w której nie ma w niej anonimowości dzieci,
 placówką, której uczniowie osiągają znaczące wyniki w konkursach, zawodach
sportowych i egzaminach zewnętrznych w Sierpcu oraz w powiecie i województwie.

Nauczyciele
 posiadają doskonałe przygotowanie pedagogiczne.
 podejmują różne, bardzo ciekawe i wartościowe inicjatywy.
 korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych – projektorów, tablic interaktywnych,
co zwiększa atrakcyjność prowadzonych zajęć.
 0rganizują szereg wycieczek turystyczno - krajoznawczych, wyjść, tzw. „zielonych”
szkół.
 współpracują z: Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Nałkowskiej, Muzeum Wsi
Mazowieckiej, Centrum Kultury i Sztuki, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej.

Sale lekcyjne dla najmłodszych są odpowiednio przygotowane:





każdy uczeń w klasie ma swoją szafkę na książki i przybory szkolne,
w sali znajduje się miejsce z dywanikiem do rekreacji i wypoczynku,
wysokość krzeseł i stolików jest dostosowywana do wzrostu dzieci,
uczniowie klas I – III przebywają na II piętrze budynku, dla uczniów klas starszych
przeznaczone jest I piętro budynku.

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:











zajęcia sportowe
zajęcia badmintona,
zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
zajęcia logopedyczne,
kółko plastyczne,
kółko taneczne – oddzielnie dla I – III i IV – VI (zespół cherleaderek),
zajęcia umuzykalniające – rytmika,
w szkole funkcjonuje drużyna zuchowa i harcerska,
szkoły posiada plac zabaw,
zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na salach gimnastycznych i na boisku
wielofunkcyjnym usytuowanym za budynkiem szkolnym
 część zajęć wychowania fizycznego dla klas I – III odbywa się na basenie.
 w szkole jest oddzielna salka do zajęć gimnastycznych dla najmłodszych wyposażona w
nowoczesne pomoce, klocki i zabawki pozyskane w ramach Rządowego Programu „Radosna
Szkoła”.

 uczniowie klas I – III mają do dyspozycji oddzielną salę komputerową z oprogramowaniem
dostosowanym do ich wieku.
 zapewniamy oddzielną opiekę świetlicową dla uczniów klas I. W szkole dysponujemy 2
pomieszczeniami z przeznaczeniem na świetlicę szkolną.

Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo dzieci:
 podczas przerw uczniowie klas młodszych są oddzielnie (klasy starsze przebywają na innym
piętrze)
 spożywanie obiadu przez uczniów klas I – III odbywa się podczas wyznaczonej przerwy,
 szkoła jest wyposażona w system kamer wizyjnych na zewnątrz i w środku budynku, łącznie
jest 30 kamer,
 po skończonych zajęciach uczniowie są sprowadzani przez nauczyciela do szatni.

Dbamy o zdrowie naszych uczniów:
 posiłki przygotowywane przez kucharki są domowe, smaczne i zdrowe, jak „u mamy”,
 realizujemy program „Szklanka mleka” (każdy uczeń 5 razy w tygodniu otrzymuje bezpłatnie
mleko,
 uczniowie spożywają świeże owoce, warzywa, soki owocowo - warzywne w ramach
programu rządowego „Owoce w szkole” (nieodpłatnie),
 prowadzimy zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, odpowiedniego
odżywiania,
 dbamy o właściwy asortyment w sklepiku szkolnym,
 zapewniamy w szkole opiekę pielęgniarki szkolnej (5 razy w tygodniu).

Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z
trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi poprzez prowadzenie:
 zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów z opiniami poradni
psychologiczno – pedagogicznej,
 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi,
 zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy,
 zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami poradni,
 realizację programów profilaktycznych i prozdrowotnych prowadzonych przez specjalistów
oraz przez naszych nauczycieli i wychowawców.
 pomoc doraźną i celową pedagoga szkolnego.

