
 „Jako jednolity i naczelny cel wytknęliśmy sobie kształcenie 

szlachetnej młodzieży na ludzi uczciwych i rzetelnych obywateli – ku 

chwale Bożej oraz ku ozdobie i wsparciu Ojczyzny”. 

ks. Stanisław Konarski 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego zaprasza dzieci 5 i 6 – letnie do oddziałów przedszkolnych 

pracujących 11 godzin (od 6.00 do 17.00). Grupa liczy 25 dzieci.  

Zapewniamy:  

 bezpieczeństwo i opiekę (monitorowanie wejść i wyjść),  

 doskonałe warunki do nauki i zabawy ułatwiające indywidualne traktowanie dziecka,  

 dobrą bazę lokalowo – dydaktyczną: nowoczesny kompleks przedszkolny składający się z 2 obszernych sal 

wyposażonych w atrakcyjne pomoce dydaktyczne i zabawki, 2 łazienek, aneksu kuchennego i szatni; do dyspozycji 

dzieci jest także: patio wypoczynkowe z huśtawkami, stolikami i ławeczkami, sala gimnastyczna, sala teatralna, 

boisko „Orlik”, edukacyjna strefa zieleni PASCH, 

 nowoczesny plac zabaw, obecnie dodatkowo doposażany o nowe elementy zabawowo – rekreacyjne dzięki 

funduszom pozyskanym w ramach Budżetu Obywatelskiego, 

 wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele dyplomowani, instruktorzy programów profilaktycznych),  

 nowoczesne metody nauczania, inspirujące dzieci do aktywności i kreatywności, m. innymi: pedagogika Froebla, 

elementy Planu Daltońskiego, metody Ruchu Rozwijającego, innowacje pedagogiczne – m. in. z wykorzystaniem 

sztuki origami „Papierowe cudo”, itp.  

 bezpłatną naukę języka niemieckiego w ramach międzynarodowego programu Ambasady Niemiec PASCH 

„Szkoły: Partnerzy przyszłości” – jako jedna z 10 szkół w Polsce,  

 wychowanie patriotyczne we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami wspierającymi działalność Szkoły, 

m. in. Parafią NSJ, Lubelską Rodziną Katyńską, Stowarzyszeniem Środowisko Borowiczan - Sybiraków, 

 zajęcia taneczne i wokalne prowadzone w ramach realizacji programów autorskich,  

 opiekę psychologa,  

 opiekę stomatologa oraz pielęgniarki,  

 zajęcia logopedyczne, plastyczne, muzyczno – ruchowe, sportowe, teatralne, rytmikę,  

 posiłki przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi we współpracy z doświadczoną 

firmą cateringową,  

 udział w programach i projektach edukacyjnych, między innymi: „ Mały miś w świecie wielkiej literatury”, „Jem 

zdrowo, kolorowo”, „Piękna nasza Polska cała”, „Bajki i legendy polskie”, „Bezpieczne Interneciaki”, 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja, „Trzymaj formę”, 

 udział w akcjach charytatywnych, m. in. „Kartka dla Bohatera”, „Murem Za Polskim Mundurem”, „Ile waży św. 

Mikołaj?”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Aniołkowe granie”. 
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