Informacje o pracy Szko y Podstawowej w asinie

W edukacji wczesnoszkolnej realizowane by y nast puj ce projekty:
1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkó
podstawowych” (2010-2012). Realizacja tego projektu zapewni a uczniom klas I-III
bogat ofert zaj

dodatkowych zgodn z ich indywidualnymi potrzebami oraz

mo liwo ciami edukacyjnymi i rozwojowymi. W ramach którego prowadzone by y
zaj cia zarówno dla uczniów maj cych trudno ci w nauce jak i rozwijaj ce
zainteresowania dzieci. Uczniowie mieli mo liwo

uczestniczenia w zaj ciach:

- Zaj cia rozwijaj ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
matematycznie i przyrodniczo;
- Zaj cia logopedyczne dla dzieci z zburzeniami rozwoju mowy;
- Zaj cia dla dzieci ze specyficznymi trudno ciami w czytaniu i pisaniu, w tym
zagro onych dysleksj ;
- Zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych;
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
- Zaj cia rozwijaj ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
humanistycznie;
- Zaj cia rozwijaj ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.
2. „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematycznoprzyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii
– EDUSCIENCE”( 2012-2014).
3. Rekultywacja sk adowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele
przyrodnicze” - w roku szkolnym 2014/2015 – uczniowie klas III
4.

„Nasza Ma a Ojczyzna” – projekt realizowany od pa dziernika 2013r. do czerwca
2016r. – obecnie w klasie III a

5. „Bezpieczne w drówki. Od grosika do z otówki.”- projekt realizowany od grudnia
2014r. do grudnia 2015r. – obecnie w klasie III a i III b

W edukacji wczesnoszkolnej realizowane by y nast puj ce programy:

1. Owoce w szkole
2. Szklanka mleka
3. Klub bezpiecznego Puchatka

4. Na tropach natury
5. „Przestrzegam zasad – jestem bezpieczny – klasa I a.
6. Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI
7. Chc pomaga – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Dzieci edukacji wczesnoszkolnej uczestniczy y w ró norodnych ogólnopolskich i lokalnych
akcjach:

1. Obchody Dnia Ziemi
2. Sprz tanie wiata
3. Góra Grosza
4. Pomagamy i uczymy ratowa – Resuscytacja kr eniowo – oddechowa - ogólnopolska
akcja prowadzona przez J. Owsiaka
5. Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy
6. Festyn Rodzinny
7. Drzwi Otwarte Szko y
8. Orszak Trzech Króli
9. Sport na weso o
10. Dni g

nego czytania z udzia em zaproszonych go ci

11. „Basenu nie mamy, ale ch tnie pop ywamy”

Wspó praca z instytucjami:
1. GOK
2. Stra Po arna
3. Policja
4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
5. Przedszkole Miejskie „Kubusia Puchatka”
6. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych
7. Bank Spó dzielczy w asinie
8. Nadle nictwo Jamy

W szkole dzia a:
Ma y Samorz d Uczniowski
SKO

Caritas

W ramach profilaktyki funkcjonuje

wietlica

rodowiskowa. Dzieci uczestnicz

w

wycieczkach profilaktycznych oraz zaj ciach „Nie pal przy mnie, prosz ”.
W szkole organizowane s zaj cia rozwijaj ce zainteresowania uczniów : matematyczne,
artystyczne, oraz wspieraj ce uczniów w pokonywaniu trudno ci.

Szko a Podstawowa w asinie jest miejscem wszechstronnego rozwoju uczniów. Corocznie
opracowywany jest harmonogram konkursów, które daj uczniom mo liwo

sprawdzenia

swojej wiedzy i umiej tno ci, oraz odkrywaj i rozwijaj uczniowskie talenty. Uczniowie co
roku przyst puj

do kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z: j zyka polskiego,

matematyki, przyrody oraz j zyka angielskiego. Nasze osi gni cia w tym zakresie to: dwóch
laureatów i jeden finalista konkursu matematycznego, finalistka konkursu z j zyka polskiego.
Uczniowie corocznie reprezentuj

szko

w Grudzi dzkim Amatorskim Przegl dzie

Artystycznym „GAPA”. Ostatnie sukcesy to: dwie z ote statuetki i jedna srebrna w konkursie
plastycznym.
Ponadto uczniowie naszej szko y nabywaj

wra liwo ci na muzyk

klasyczn

cyklicznym wyjazdom do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, gdzie maj
mo liwo

dzi ki
równie

spotkania si z artystami przed koncertem w klubie M odego Melomana. Warto

podkre li , e jest to przywilej, z którego korzystaj tylko dwie szko y: ZSP w

asinie i

szko a z Inowroc awia.
Artystyczne talenty uczniowie wykorzystuj , uczestnicz c w akcji charytatywnej na rzecz
uczniów specjalnej troski. Dzieci wykona y

kartki, które nast pnie sprzedano podczas

Festynu wi tecznego.
Uzdolnienia matematyczne rozwijane s poprzez coroczny udzia w Lidze Zadaniowej oraz w
konkursie- „Kangur Matematyczny”(laureat tego konkursu). Dla podniesienie kompetencji
matematycznych przyst piono do projektu „Lepsza szko a” organizowanego przez Gda skie
Wydawnictwo O wiatowe.
Nasi uczniowie kszta tuj postawy proekologiczne, bior c udzia w Konkursie Ekologicznym
organizowanym we wspó pracy ze Starostwem Powiatowym w

Grudzi dzu – w roku

szkolnym 2014/2015 nasza uczennica zdoby a wyró nienie. Corocznie bierzemy udzia w
Mi dzypowiatowych Warsztatach Ekologicznych organizowanych w
w Pikniku Ekologicznym w W growie.

wieciu nad Os oraz

Dbamy w naszej szkole tak e o talenty humanistyczne. Co roku uczniowie maj okazj
zaprezentowa si jako recytatorzy, najpierw w Szkolnym konkursie Recytatorski, potem
Konkursie Recytatorskim „Z ote Usta” na szczeblu gminy i powiatu. Zaanga owali my si
tak e w Mi dzyszkolny Konkurs „Zmagania z ortografi ”, cz cy umiej tno ci ortograficzne
z tworzeniem w asnych wierszy. Organizowany jest on przez SP nr 3 w Grudzi dzu.
Zdobyli my tu dwukrotnie III miejsce oraz wyró nienia.
W roku szkolnym 2014/2015 przyst pili my do projektu fundacji „BO Warto” z Warszawy.
Projekt nosi tytu : „Odej

na zawsze, by stale by blisko… - ks. Jan Twardowski w oczach

odych”. Uczniowie przygotowali w ramach projektu: inscenizacj , wykonali ilustracje do
wybranych wierszy poety oraz stworzyli zielnik.
Zdolno ci j zykowe uczniowie naszej szko y prezentuj w konkursie na najlepszego ucznia
zyka angielskiego, w „Konkursie Poezji Obcoj zycznej” oraz podczas Festiwalu Piosenki
Europejskiej.
Budowaniu motywacji do nauki oraz rozbudzaniu zainteresowa
naszej szkole od lat 14 wspó zawodnictwo pod nazw

s

y organizowane w

„Omnibus”. W maju wszyscy

uczniowie klas IV-VI rozwi zuj testy sprawdzaj ce wiedz i umiej tno ci z poszczególnych
przedmiotów. Ci, którzy uzyskuj najlepsze wyniki, kwalifikuj si do II etapu, który wy ania
najlepszych uczniów z danego przedmiotu na poziomie klas. Ponadto uczniowie gromadz
punkty za: oceny bardzo dobre i celuj ce otrzymane w klasyfikacji ródrocznej i rocznej,
wzorowe zachowanie oraz udzia

w ró norodnych konkursach. Podczas uroczysto ci

zako czenia roku szkolnego og aszane s wyniki wspó zawodnictwa i wr czane nagrody.
Ca a spo eczno

uczniowska oraz rodzice poznaj ucznia, który otrzyma tytu „Omnibusa”.

W naszej szkole przywi zujemy du
tradycj

szko y sta y si

wag do edukacji profilaktycznej. Od ponad 10-lat

imprezy profilaktyczne organizowane przez wychowawców,

Samorz d Uczniowski oraz Spó dzielni Uczniowsk „Grosz” z okazji Dnia Wiosny oraz
Dnia Dziecka. Nauczyciele przygotowuj konkursy, quizy, krzy ówki zwi zane z has em
przewodnim imprezy, np.: „Zagro enia w sieci”, „ yjemy zdrowo!”, „Prawa dziecka”.
Ponadto zespo y klasowe opracowuj tematyczny plakat oraz bior udzia w emocjonuj cej
rywalizacji sportowej. Ka de dziecko otrzymuje s odki upominek. Zwie czeniem tych dni
jest wspólne grillowanie na boisku szkolnym.
We wspó pracy z Miejsko- Gminn
organizowane s

Komisj Rozwi zywania Problemów Alkoholowych

wycieczki profilaktyczne dla dzieci z najubo szych rodzin. Jest to

praktyczny sposób na nauk w
miejsc naszego regionu.

ciwego sp dzania czasu wolnego i poznawania pi knych

Uczniowie klas V uczestnicz
profilaktycznych: „Jak

corocznie w zaj ciach w ramach dwóch programów

z lud mi” oraz „Drugi elementarz, czyli 7 kroków”.

Od 17 lat Szkolne Ko o Caritas przeprowadza liczne akcje charytatywne na rzecz rodzin
wymagaj cych wsparcia materialnego, np.: rozdzia

ywno ci z unijnego projektu PEAD

(obj to 500 osób i wydano ywno ci na kwot 140 tysi cy z .); na bie co organizuje si
przekazywanie odzie y, zabawek, s odyczy, ksi ek , np.: w ramach akcji :”I Ty mo esz
zosta

wi tym Miko ajem”; pozyskane pieni dze z loterii fantowych s

przygotowaniu

wi tecznych paczek; za pieni dze od sponsorów organizowane s wycieczki krajoznawcze
oraz na festyn Caritas w Toruniu. Dzia alno

ko a rozpoznaje potrzeby materialne w

rodowisku szkolnym, rozwija ducha wolontariatu oraz pomaga dzieciom i m odzie y
owocnie sp dza czas wolny.
W roku szkolnym 2015/2016 przyst pili my do projektu „Ksi ki naszych marze ” w ramach
rz dowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadz cych szko y podstawowe i
szko y artystyczne realizuj ce kszta cenie ogólne w zakresie szko y podstawowej w obszarze
rozwijania zainteresowa uczniów przez promocj czytelnictwa w ród dzieci i m odzie y.
Rozwijamy w naszej postawy prospo eczne, podejmuj c dzia ania na rzecz rozwoju
samorz dno ci. Dzia a Samorz d Uczniowski oraz Ma y Samorz dzik uczniów klas I-III.
Uczniowie z Samorz du w czaj si w organizacj uroczysto ci szkolnych, reprezentuj
szko

jako poczet sztandarowy podczas uroczysto ci lokalnych, np.: Dzie Niepodleg

ci

oraz organizuj dyskoteki szkolne, opiniuj szkolne dokumenty. Spó dzielnia Uczniowska
sponsoruje nagrody przeznaczone na konkursy przedmiotowe oraz s odycze z okazji Dnia
Wiosny i Dnia Dziecka.
Uczniowie ch tnie w czaj si w Ogólnopolsk Akcj „Góra Grosza”, zbieraj c grosiki na
rzecz dzieci z rodzinnych domów dziecka.
Od dwóch lat organizujemy we wrze niu Festyn Rodzinny pod has em „Bawmy si razem”.
Jest to du e przedsi wzi cie, które ma na celu integrowanie rodowiska szkolnego i lokalnego
oraz promowanie zdrowego stylu

ycia. Zebrane rodki finansowe przeznaczane s

na

potrzeby szko y. W organizacj tej imprezy w czaj si : rodzice, stadnina koni „Nowe
Jankowice”, Nadle nictwo Jamy, Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w asinie, Szkolne Ko o
„Caritas”, O rodek Zdrowia, policja. Nagrody w konkursach funduj lokalni handlowcy,
przedsi biorcy. W tym roku atrakcj by wyst p Cyrku „Heca”, sponsorowany przez „M yny
Szczepanki”.
Liczne talenty naszych uczniów mog a pozna spo eczno

lokalna podczas wyst pów w

ramach wpó zawodnictwa „Mam talent”. Uczniowie prezentuj si w ró nych kategoriach

artystycznych na scenie Miejsko-Gminnego O rodka Kultury i Sportu w asinie. Sponsorami
nagród s tu lokalni przedsi biorcy i MGOKiS-u.
Owocem dobrej wspó pracy z Zespo em Szkó

Ponadgimnazjalnych w

asinie jest

organizacja Orszaku Trzech Króli, który z roku na rok staje si coraz pi kniejsz i wystawn
uroczysto ci ca ej asi skiej spo eczno ci zauwa ona przez media.

