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Już wkrótce staniecie Państwo przed podjęciem bardzo ważnej decyzji 
– wyboru szkoły podstawowej dla Waszych dzieci. Aby pomóc Wam w tej 
niełatwej chwili, specjalnie dla Was, przygotowaliśmy ten informator. 
Zawiera on pełną ofertę edukacyjną szkół podstawowych, które znajdują się 
na terenie Gminy Puławy.

W naszej małej Ojczyźnie funkcjonuje aż siedem szkół podstawowych – 
w Borowej, Bronowicach, Gołębiu, Górze Puławskiej, Leokadiowie, Opatkowicach 
i Zarzeczu. Ich oferta edukacyjna jest bardzo bogata i zróżnicowana. Obok 
całkiem dużych placówek, działają także te mniejsze. Wszystkie zapewniają 
przyjazne i godne warunki edukacji dla Waszych pociech.

Mam nadzieję, że informator ułatwi Państwu podjęcie trafnej decyzji 
odnośnie wyboru szkoły podstawowej. Zachęcam do skorzystania z oferty 
edukacyjnej naszych placówek oświatowych.

Drodzy Rodzice!

Z wyrazami szacunku

Kamil Lewandowski
Wójt Gminy Puławy



3

Spis treści

  Szkoła Podstawowa w Borowej  ............................................................................. 4

  Szkoła Podstawowa w Bronowicach  ................................................................. 9

  Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu ......... 13

   Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 
1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej  ..................................... 16

  Szkoła Podstawowa w Leokadiowie  ............................................................... 21

  Szkoła Podstawowa w Opatkowicach  ............................................................ 24

  Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu  ...... 29

Informator powstał w oparciu 
o oferty edukacyjne przygotowane 

przez poszczególne 
szkoły podstawowe.



4

Oferta

Szkoła realizuje innowację pedagogiczną projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ 
lekturki spod chmurki” wspierającą rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Zatrudniamy kadrę posiadającą wysokie kwalifikacje i ciągle rozwijającą się, nierzad-
ko mającą uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu oraz specjalistów 
z zakresu pedagogiki, zawodoznawstwa, rewalidacji, wspomagania ucznia, logopedii, 
zajęć specjalistycznych: dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych. 
W szkole realizowane są zajęcia kreatywne - rozwijające uzdolnienia z języka polskiego, 
matematyki, języka angielskiego.

Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 
społecznego i fizycznego uczniów, pozwalające na rozwijanie wiedzy, umiejętności, 
ale również kształcenie postawy tolerancji, 
humanizmu, patriotyzmu, odpowie-
dzialności i poszanowania dla dzie-
dzictwa kulturowego. Jesteśmy dumni, 
że jesteśmy placówką, w której panuje 
prawdziwie rodzinna atmosfera, pełna 
zrozumienia, życzliwości i ciepła.

Nasza szkoła wychowuje w duchu 
patriotyzmu, uczy poszanowania hi-
storii narodu i tradycji regionu m.in. 
poprzez zajęcia pozalekcyjne np. koła 
historycznego „Wycieczki do historii”.

Infrastruktura

Szkoła Podstawowa w Borowej jest stale modernizowana i z każdym rokiem pięknieje 
i odpowiada współczesnym standardom w zakresie wyposażenia oraz bazy dydaktycznej.

W ostatnich latach wszystkie sale dydaktyczne oraz korytarze i szatnia zostały od-
nowione. Pomalowano ściany i sufity, a w salach lekcyjnych dodatkowo wykonano nowe 
podłogi. Uczniowie mają zapewnione szafki na wierzchnie ubranie. 

 Dane teleadresowe
 Szkoła Podstawowa w Borowej
 Borowa 9A, 24-100 Puławy
 tel.: 81 883 02 07
 email: poczta@spborowa.edu.pl 
               sborowa@poczta.fm
 www: spborowa.szkolnastrona.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Borowej
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Każda sala lekcyjna wyposażona jest 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne: moni-
tory interaktywne lub tablice multimedialne, 
projektory, „magiczny dywan”. Ponadto 
na wyposażeniu sal znajdują się laptopy, 
drukarki, słuchawki z mikrofonem. W bi-
bliotece szkolnej uczniowie oprócz pozycji 
książkowych mogą wypożyczyć także czytniki 
ebooków. Szkoła wzbogaciła się również 

o drukarkę 3D, kodowane roboty ARTIE, ze-
stawy konstrukcyjne LEGO  oraz nowoczesne 
nagłośnienie. 

Każda sala lekcyjna wyposażona jest 
w komputer z dostępem do sieci. Do dyspozy-
cji uczniów jest także nowoczesny plac zabaw 
usytuowany przed budynkiem szkoły, gdzie 
uczniowie mogą aktywnie spędzić czas.

Baza dydaktyczna placówki pozwala 
w pełni realizować zadania współczesnej 
szkoły. Uczniowie mogą się w niej czuć 
bezpiecznie, ponieważ bezpieczeństwo 
zapewnia całodobowy monitoring ze-
wnętrzny i wewnętrzny.

Obok budynku szkoły znajduje się 
boisko sportowe zabezpieczone nowo za-
kupionymi piłkochwytami. Dzięki przystą-
pieniu do akcji „SadziMy” oraz współpracy 
z Nadleśnictwem Puławy, w tym roku szkolnym na terenie szkoły posadzonych zostało 
wiele drzew takich jak: dęby, lipy, klony.
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Udział w projektach, nagrody, wyróżnienia, sukcesy

Programy i projekty w których bierzemy udział:
  „Dźwięki Wolności” - szkoła podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Wschód Kultu-
ry oraz Fundacją PZU. Dzięki temu, niesamowitym i niezapomnianym wydarzeniem 
w naszej małej miejscowości był Koncert Polskich Pieśni Patriotycznych.
   „Poznaj Polskę” - uczniowie klas 
IV-VIII wyruszyli na wycieczkę do 
Krakowa, Wieliczki i Zakopanego, 
a uczniowie klas I-III do Warszawy.  
Wsparcie finansowe otrzymane z Mi-
nisterstwa Edukacji i Nauki wyniosło 
13 591,50 zł.

   „Aktywna tablica” - rządowy  program 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Całkowita wartość zadania – 17 500 zł. Nauczyciele i uczniowie 
będą korzystać z interaktywnych monitorów dotykowych oraz laptopa. 

  Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa - szkoła otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 3 750 zł. W ramach tego biblioteka wzbogaciła się o dwa czytniki e-bo-
oków oraz nowe pozycje książkowe, w tym lektury.
  Zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII. Całkowita wartość zadania – 
5 250 zł. 
  „Laboratoria Przyszłości” - program, 
którego celem jest budowanie kom-
petencji kreatywnych i technicznych 
wśród uczniów. 
  „Lekcja: Enter” - projekt skierowany do 
nauczycieli, podczas realizacji którego 
nauczyciele nauczyli się, jak zmienić 
sposób prowadzenia swoich lekcji, by 
bardziej angażować uczniów, rozwijać 
w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyć pracy w zespole. 
  Ekologiczna Szkoła - program, który powstał w ramach projektu „1Planet4All – 
Razem dla klimatu!”. 
  „Polska Cyfrowa” oraz „Polska Cyfrowa Zdalna Szkoła +”. W ramach programów 
Szkoła otrzymała laptopy służące do zdalnej nauki, z których korzystają potrzebu-
jący uczniowie. 
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Nasze sukcesy i wyróżnienia

  W grudniu 2020 roku nasi uczniowie okazali się NAJLEPSI w województwie. A to 
za sprawą rozstrzygnięcia interdyscyplinarnego Konkursu historycznego pt. „Lu-
belszczyzna dla Niepodległej w 1920 
roku”, zorganizowanego przez Wo-
jewodę Lubelskiego i Lubelskiego 
Kuratora Oświaty. Uczniowie Szkoły 
zajęli I i II miejsce w konkursie, do 
którego przystąpiło aż 77 zespo-
łów. 
  W czerwcu 2021 roku zostaliśmy 
zwycięzcą Konkursu „Lubelskie 
- wspólnie dla pszczół” organizo-
wanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur 
oraz Fundację Pszczoły i Drzewa. W wy-
niku konkursu na terenie szkoły stworzo-
ny został ogród przyjazny dla zapylaczy. 
  Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Historycz-
nej „Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Boha-
terowie” wpisał się już w życie szkoły na stałe i cieszy się ogromną popular-
nością. W ubiegłym roku przybrał rangę konkursu ogólnopolskiego, a patronat nad 
nim objęli - Minister Edukacji i Nauki, Poseł na Sejm RP, Lubelski Kurator Oświaty, 
Starosta Puławski, Wójt Gminy Puławy, Instytut Pamięci Narodowej. Podczas II 
edycji konkursu wszyscy jego uczestnicy mogli uczestniczyć w spotkaniu i wysłu-
chać wykładu Pana Tadeusza Płużańskiego 
- historyka, a prywatnie także syna jednego 
ze współpracowników rotmistrza Witolda Pi-
leckiego zatytułowanego „Rotmistrz Witold 
Pilecki – święty polskiego patriotyzmu”. 
  Uczniowie szkoły otrzymują stypendia w ra-
mach programu stypendialnego „Lubelskie 
wspiera uzdolnionych 2020-2021” oraz 
Nagrody Wójta Gminy Puławy za wysokie 
wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia. 
  Nasi uczniowie biorą udział w wielu róż-
norodnych konkursach i osiągają w nich 

Wyróżniona w 2021 r. praca  
naszej uczennicy 

w konkursie „Sławni Polacy”
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wysokie lokaty: XV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Międzyszkolny Kon-
kurs Wiedzy o Polsce pod hasłem „Sławni Polacy”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Przez nas ilustrowane to, co w  wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapi-
sane”, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Woda niezbędna dla zdrowia”, Konkurs 
plastyczny „Mamy rady na odpady”, Gminny Konkurs plastyczny „Kot czy pies”, 
Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Gmina Puławy”, Mistrzostwa Gminy Pu-
ławy w piłce siatkowej, Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”, III Festiwal Historyczny „Żołnierze Wyklęci zawsze w naszej pamięci”. 

Co nas wyróżnia? Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

Wyjątkowe, niecodzienne spotkania z niezwykłymi ludźmi i niespotykane 
lekcje: 

  lekcje o Polskim Państwie Podziemnym 
i Żołnierzach Wyklętych we współpracy 
z Fundacją Kwartalnika „Wyklęci”,
  spotkanie z uczestnikami defilady 1000-
lecia oraz pilotami 58 Lotniczego Pułku 
Szkolno-Bojowego w Dęblinie oraz na-
granie ze spotkania w postaci reporta-
żu pod tytułem „Piloci z Ugrupowania 
1000” wyemitowanego w programie 
„Na własne uszy” na antenie Radia 
Lublin,
  zajęcia w ramach programu ,,Hazard? Nie 
daj się wciągnąć” przeprowadzone przez 
funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego 
w Puławach,
  niecodzienna lekcja fizyki pt. „Poczuj chemię 
do fizyki”,
 warsztaty pszczelarskie dla uczniów klasy I,
  wyjątkowy pokaz EKO mody podczas którego 
uczniowie zaprezentowali stroje z niepotrzeb-
nych materiałów, 
  spotkania z pluszowymi misiami podczas Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz 
postaciami z bajek w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Dołącz do nas, zostań jednym z nas 
i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania.
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 Dane teleadresowe
 Szkoła Podstawowa w Bronowicach
 Bronowice 148, 24-100 Puławy
 tel.: 81 880 52 18
 email: spbronowice@interia.pl 
 www.spbronowice.edupage.org.co

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Bronowicach

Oferta 

Szkoła podstawowa ośmioklasowa ogólno-
dostępna:  

  Obowiązkowy język angielski w klasach 
I-VIII;  
  Drugi język obcy: język niemiecki w kl. 
VII–VIII; 
  Zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań): 
artystyczne, plastyczne, matematyczne, 
dziennikarskie, informatyczne, fotograficzne, 
sportowe;
 Funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Oddział przedszkolny: 
 dla dzieci od 3 do 6 lat, 
  bezpłatne zajęcia z rytmiki  
i języka angielskiego.

PROPONUJEMY:
 Obiady dwudaniowe w formie cateringu;
 Zajęcia świetlicowe.

Infrastruktura

 budynek szkoły położony w rozległym, zabytkowym parku,  
  szkoła odnowiona: po termomodernizacji, dociepleniu dachu, wymianie oświetlenia 
wewnątrz szkoły, kaloryferów, odnowieniu schodów wejściowych,
 objęta monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym,
 dostęp do sieci światłowodowej, 
 2 boiska szkolne, z nawierzchnią poliuretanową, 
 plac zabaw,  
 siłownia zewnętrzna, 
 otoczenie szkoły jest idealnym miejscem do rekreacji i wypoczynku,
  nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablice multimedialne, monitor interak-
tywny, pomoce z robotyki,
 bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna, 
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 10 stanowisk komputerowych w sali informatycznej, 
 sale lekcyjne wyposażone w laptopy i drukarki,
 wszystkie klasopracownie wyposażone w nowe meble,
  pomieszczenia oddziału przedszkolnego dostosowane do potrzeb dzieci najmłodszych.

Udział w projektach 

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
– zachęcanie uczniów do czytania poprzez 
pozyskiwanie nowości czytelniczych.  
  Program Poznaj Polskę – udział uczniów 
w wycieczce, zwiedzanie Krakowa, pobyt 
w Energylandii.
  Laboratoria przyszłości – zakup nowoczesnych urządzeń z dziedziny robotyki, 
elektroniki, fotografii, m.in. drukarka 3D, okulary VR i zastosowanie ich w pracy 
z uczniami. 
  Zdalna Szkoła – doposażenie szkoły w laptopy, tablety,  tablety cyfrowe, kamery 
oraz wykorzystanie  w nauce zdalnej.
  Program Nauka dla Ciebie - zajęcia on-line we współpracy z Centrum Nauki Koper-
nik – e-Naukobus, e-Planetobus.
  Akcja edukacyjna: Lekcja o Funduszach Europejskich. 
  Ogólnopolska akcja ekologiczna „Drzewko za butelkę”- dbanie o ekologię, pozyski-
wanie roślin do szkolnego ogrodu.  
  Lekcja Enter – wykorzystanie umiejętności 
cyfrowych nauczycieli, przydatnych podczas 
nauki zdalnej.
  Program „Otwarta Firma” (pod patronatem 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Techno-
logii i Fundacji Młodych Przedsiębiorców) 
- szkoła trzykrotnie zdobyła tytuł: Najak-
tywniejsza szkoła programu.
  Udział w konkursach przedmiotowych orga-
nizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

CO NAS WYRÓŻNIA?  
DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE?  

Szkoła Podstawowa w Bronowicach jest niewielką, ale dzięki temu bezpieczną placówką, 
w której panuje przyjazna atmosfera. Mało liczne klasy pozwalają na indywidualizację 
nauczania. Dostrzegamy i rozwijamy zdolności, ale również  szybko reagujemy na pro-
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blemy, na które napotykają dzieci. Organizujemy 
pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w tym 
zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz 
spotkania dla uczniów i rodziców  ze specjalista-
mi: psychologiem, pedagogiem, policją.

Mniejsza liczba uczniów w klasach pozwala 
na osiąganie wysokich wyników na egzaminach 
zewnętrznych. 

W szkole  działa drużyna harcerska: 
starsza i młodsza grupa. Odbywają się 
zbiórki i „nocowanki”, harcerze co roku latem 
wyjeżdżają na obozy.

Przed wprowadzeniem lekcji on-line 
dzieci uczyły się tańca pod kierunkiem in-
struktorów z Puławskiej Akademii Promocji 
Tańca B. Rudny oraz uczestniczyły w zaję-
ciach taekwondo.

Zadbane i pięknie zagospodarowane otoczenie szkoły jest idealnym miejscem 
do rekreacji i wypoczynku, również aktywnego.

W Szkole Podstawowej w Bronowicach dzieci uczą się:
  otwartości na potrzeby innych i życzliwości – aktywne uczestniczenie w akcjach 
wolontariackich: „Razem na święta”, „Znicz”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,  
„Polacy Rodakom na Wschodzie”, systematyczna współpraca z Puławskim Hospi-
cjum im. Św. Matki Teresy oraz schroniskiem dla zwierząt,  
  dbania o czystość naszej planety poprzez segregowanie materiałów plasti-
kowych, zbieranie zużytych baterii, udział w akcjach „Wszystkie dzieci zbierają 
elektrośmieci” oraz „Sprzątanie świata”, „O świat dbamy, pszczołom pomagamy”,  
dbanie o  czystość i porządek wokół szkoły, zakładanie własnych  małych plantacji 
np. truskawek,  
  samodzielności i odpowiedzialności 
– prężnie działający samorząd organizuje 
wiele  przedsięwzięć m.in. Dni Europejskie, 
Dzień Postaci z Bajek, wycieczki szkolne 
turystyczno-krajoznawcze już od pierwszej 
klasy,
  jak rozwiązywać konflikty -  udział w Ty-
godniu Mediacji,  warsztatach prowadzonych 
przez edukatorów zewnętrznych,
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  rozwijają swoje zdolności i umiejętności - uczestniczenie w ciekawych kon-
kursach wewnątrzszkolnych m.in. konkursach plastycznych na stroik świąteczny,  
ozdobę świąteczną, projekt banknotu, projekt znaczka pocztowego; konkursach czy-
telniczych, ortograficznym, fotograficznym, biorą udział w warsztatach kulinarnych, 
przyrodniczych,
  zdrowego współzawodnictwa i zasad fair play - organizacja Gminnych Biegów 
Przełajowych pod patronatem Wójta Gminy Puławy, Turnieju tenisa stołowego 
i Dnia Sportu, udział w zawodach i turniejach międzyszkolnych,
  współpracy z innymi poprzez przygotowywanie i uczestniczenie w imprezach 
i uroczystościach dla społeczności lokalnej: Piknik wiosenny „Święto Rodzinki”,  
Wieczornica patriotyczna z okazji Święta Niepodległości, Dzień Babci i Dzień Dziad-
ka, spotkanie wigilijne, Święto Truskawki we współpracy z Sołtysem, Radą Sołecką, 
Kołem Gospodyń Wiejskich, OSP w Bronowicach, 
  szacunku do ludzi, historii, tradycji i symboli narodowych - udział w „żywych 
lekcjach” historii - spotkaniach z ciekawymi ludźmi, pasjonatami historii, a także 
pamiętając o świętach państwowych i udziałw ogólnopolskich projektach; „Szkoła 
do hymnu”, „Szkoła pamięta”, „Bohater On”, 
  wrażliwości na sztukę  - oglądanie przedstawień teatralnych w POK Domu Chemi-
ka oraz wystawianych na deskach teatrów lubelskich i warszawskich,  uczestniczenie 
w koncertach muzyków z filharmonii, które odbywają się w szkole,   
  przedsiębiorczości - osiąganie sukcesów w projektach: Otwarta Firma, Lekcja 
o Funduszach Europejskich, organizacja kiermaszy świątecznych, książkowych, 
walentynkowych,
  poznają różne zawody podczas spotkań z ich przedstawicielami w szkole oraz 
odwiedzając zakłady pracy: strażak, policjant, ratownik medyczny, fryzjer, kosme-
tyczka, pizzerman, piekarz, ogrodnik,
  kreatywności - aktywny udział w kołach zainteresowań, wydają szkolna gazetkę.

Przedszkolaki  chętnie uczestniczą w życiu szkoły.  Co roku  biorą udział w rajdach 
pieszych, ciekawych wycieczkach (dzielnica filmowa w Zalesiu, Farma Iluzji, Magiczne 
Ogrody, Góry Świętokrzyskie). Uczestniczą również w warsztatach, podczas których po-
znają ciekawych ludzi i nabywają nowe umiejętności.

  Szkoła Podstawowa w Bronowicach

             Mała Szkoła, Wielki Człowiek!
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 Dane teleadresowe
  Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Czarnieckiego w Gołębiu
 ul. Puławska 32, 24-100 Gołąb
 tel./fax: 81 881-32-91
 email: sekretariat@spgolab.pl 
 www: www.spgolab.szkolnastrona.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stefana Czarnieckiego 
w Gołębiu

Oferta

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego 
w Gołębiu oferuje edukację w klasach 1-8.

Jesteśmy przyjazną społecznością, którą 
zgodnie współtworzą uczniowie, nauczyciele i ro-
dzice.  Zachęcamy Państwa do zapisania dziecka 
do pierwszej klasy w naszej szkole.  

Do naszej placówki zapraszamy również dzieci 
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 
Oferujemy dla nich zajęcia terapeutyczne, których 
celem jest wspomaganie procesu edukacyjnego 
poprzez udzielanie na bieżąco pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Jesteśmy szkołą, 
która otacza opieką i zrozumieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wy-
chowawczych. Z myślą o nich prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korek-
cyjno-kompensacyjne. Od bieżącego roku szkolnego w szkole zatrudniony jest logopeda. 
W bieżącej pracy uwzględniamy zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążąc do 
stworzenia i zapewnienia właściwych warunków rozwoju każdego z nich. 

Informujemy, że istnieje również możliwość przeniesienia do naszej placówki dzieci 
uczących się już w klasach programowo wyższych. Pozwalają nam na to warunki lokalo-
we, którymi dysponujemy.

 Nasza szkoła mieści się w przestronnym, nowoczesnym budynku przystosowanym 
dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie jest kameralna - wszyscy się znamy, żaden 
uczeń nie jest anonimowy. 

W szkole panuje miła i życzliwa atmosfera 
sprzyjająca rozwojowi dzieci. Zapewniamy im 
realizację najbardziej istotnych potrzeb: bezpie-
czeństwa, przyjaźni, uznania i samorealizacji. 
Wspieramy ich wszechstronny rozwój. Uczniowie 
mają możliwość rozwijania swoich pasji, zdo-
bywania wiedzy i kształcenia umiejętności na 
wysokim poziomie, co potwierdzają uzyskiwane 
przez nich osiągnięcia w konkursach i wyniki na 
egzaminach zewnętrznych. 
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Efektywne nauczanie zapewnia kadra 
pedagogiczna posiadająca wysokie kwa-
lifikacje. Nauczyciele mają zapewnione 
warunki do ciągłego podnoszenia swoich 
kompetencji i doskonalenia zawodowego.

Procesowi dydaktycznemu sprzyja 
nowoczesna infrastruktura - przestronne, 
widne sale lekcyjne wyposażone w  sprzęt 
komputerowy, tablice interaktywne i  po-
moce naukowe. 

Bogate zaplecze sportowe - pełnowymiarowa sala gimnastyczna, wielofunkcyjne 
boisko „Orlik”, zaplecze techniczne i sanitarne sprawiają, że nasza szkoła jest miejscem 
przyjaznym uprawianiu różnych dyscyplin sportowych. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z środowiskiem lokalnym. We współpracy z różnymi 
instytucjami organizujemy wiele imprez dla społeczności lokalnej. 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu rozwija naturalną ciekawość, 
uczy kultury, dobrego wychowania, życzliwości, tolerancji, samoakceptacji oraz wiary we 
własne możliwości intelektualne, artystyczne, sportowe. 

Dużą uwagę przywiązujemy do edukacji regionalnej, wy-
chowania patriotycznego i kształtowania postaw obywatelskich. 
Chcemy, aby nasi absolwenci byli aktywnymi członkami społecz-
ności lokalnej, świadomymi obywatelami emocjonalnie związa-
nymi z „małą Ojczyzną”. 

Kształtujemy postawę wrażliwości, empatii i chęci niesienia 
pomocy osobom potrzebującym – bierzemy udział w licznych 
akcjach charytatywnych.

Uczymy wrażliwości na piękno otaczającego nas świata i dba-
łości o naturę. Nie jesteśmy obojętni na sprawy ekologii i ochrony 
środowiska. Jesteśmy szkołą promującą zdrowy styl życia. 

Nasi uczniowie czują się spadkobiercami polskiej i lokalnej hi-
storii, tradycji oraz współtwórcami otaczającej ich rzeczywistości 

troszczącymi się o środowisko naturalne.
 

Cykliczne imprezy szkolne:

 Narodowe Czytanie;
 Europejskie Dni Dziedzictwa;
 Sprzątanie świata;
 Dzień Patrona;
  Uroczyste obchody rocznic wydarzeń historycznych;
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 Dzień Bezpiecznego Internetu;
 Dni Języków Obcych;
 Akcje charytatywne.

Ponadto w szkole działają:
- Drużyna Harcerska;
- Szkolny Klub Sportowy;
- Koło Plastyczne „Akwarela”;
- Koło teatralne „Kurtyna”.

Funkcjonuje:

- świetlica czynna w godzinach 7.00-16.00;
-  biblioteka szkolna ze stale wzbogacanym 

księgozbiorem i wyposażeniem;
- stołówka szkolna;
- plac zabaw;
- wielofunkcyjne boisko „Orlik”;
-  w najbliższym czasie planujemy uruchomie-

nie siłowni i sali fitness.

Organizujemy:

- wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze;
- wyjazdy do teatru i kina;
-  klasowe praktyczne spotkania ze specjalistami na temat profilaktyki uzależnień, 

przemocy, integracyjne itp.;
- dodatkowe zajęcia płatne w miarę potrzeb i zainteresowań:
 • Język angielski;
 • Nauka tańca;
 • Taekwondo;
 • Tenis ziemny.

Współpracujemy z:
 Urzędem Gminy w Puławach,
 Starostwem Powiatowym w Puławach,
 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puławach,
 Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu, 
 Klubem Sportowym „Hetman Gołąb”,  
 Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu.
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Oferta

Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej 
to szkoła dokonująca mądrych wyborów, 
której wszystkie działania skierowane są na 
ucznia, wspierająca rozwój zawodowy nauczycieli, 
otwarta na inicjatywy rodziców.

W naszych działaniach kierujemy się:
  szacunkiem i godnością jako podstawami 
współdziałania;

 bezpieczeństwem i dyscypliną jako podłożem pracy z uczniem;
 kreatywnością i innowacyjnością jako fundamentem nauczania i doskonalenia;
 współpracą i współdziałaniem jako podstawą dobrej organizacji;
 dążeniem do stałego rozwoju jako motorem każdej ewolucji;
 konsekwencją  wpływającą na jasność sytuacji.

Naszym uczniom zapewniamy:
  wysoki poziom nauczania – nauczyciele realizując treści podstawy programowej 
stosują nowatorskie metody nauczania, wdrażają innowacje przedmiotowe, rozsze-
rzają treści podstawy programowej w kołach zainteresowań;

  doskonałą bazę dydaktyczną – przestronne sale lekcyjne wyposażone w pomoce 
dydaktyczne dostosowane do wieku i specyfiki przedmiotu,  sprzęt multimedialny, 
2 pracownie komputerowe, nowoczesną bibliotekę z czytelnią, bazę sportową w po-
staci: hali widowiskowo-sportowej z zapleczem sanitarnym, sali gimnastycznej wraz 
ze sceną, boiska zewnętrznego ze sztuczną nawierzchnią, placu zabaw;

  osiąganie sukcesów w nauce, różnego rodzaju konkursach, zawodach sporto-
wych; 

  od klasy IV naukę języka angielskiego z podziałem na grupy ze względu na 
stopień zaawansowania znajomości języka;

  troskliwą opiekę podczas pobytu na świetlicy szkolnej w godz. od 6:30 do 
16:00; 

  możliwość korzystania ze stołówki szkolnej;
  zajęcia, wyjazdy, spotkania w ramach Doradztwa Zawodowego;

 Dane teleadresowe
  Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy  

2 Dywizji Piechoty 1 Armii  
Wojska Polskiego w Górze Puławskiej

 ul. Ogrodowa 18, 24-100 Puławy
 tel./fax: 818805080
 email: sp_gp7@wp.pl 
 www: spgorapulawska.edupage.org

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 
1 Armii Wojska Polskiego 
w Górze Puławskiej
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  uczestnictwo w ministerialnych programach i projektach edukacyjno-wy-
chowawczych;

  możliwość włączenia się w działalność charytatywną w ramach szkolnego 
wolontariatu i koła;

 opiekę pielęgniarską w dobrze wyposażonym gabinecie medycznym;
 szybki i bezpieczny dostęp do Internetu;
 jednozmianową naukę;
  poczucie bezpieczeństwa, pomoc w indywidualnych problemach i rozwoju.

Naszym uczniom proponujemy:
  rozwój indywidualnych pasji i talentów w ramach zajęć rozwijających i kół zainte-
resowań;

  specjalistyczną opiekę: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne; 

 fachową pomoc pedagoga i psychologa szkolnego;
  wprowadzenie w bogaty świat kultury i sztuki poprzez: organizowanie wyjazdów 
do teatrów, kina,  muzeów,  udział w przedstawieniach teatralnych, wystawach, 
spotkaniach z ciekawymi ludźmi, koncertach;

  rozwój pasji sportowych;
  naukę programowania i gry w szachy;

Naszych uczniów uczymy:
 troski o drugiego człowieka;
 dbania środowisko naturalne;
  jak pielęgnować pamięć o historii na-
szej Ojczyzny;

  dobrego komunikowania się ze świa-
tem;

  samodzielnego uczenia się, praktycz-
nych i przydatnych w życiu umiejętno-
ści;



18

 ufności i wiary we własne siły, zaradności w trudnych sytuacjach;
 orientacji w środowisku społecznym i przyrodniczym; 
  umiejętności współżycia w grupie i korzystania z technicznych środków komunika-
cji, umożliwiających dzieciom rozpoznanie własnej drogi zawodowej i życiowej.

Rodzicom naszych uczniów oferujemy:
 prelekcje ekspertów w dziedzinie nauczania i wychowania;
 zajęcia warsztatowe;
 konsultacje i porady pedagogiczne;
 wszechstronną współpracę ze szkołą i środowiskiem lokalnym.

Przy naszej szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne dla 6 – latków.
Najmłodszym zapewniamy:
 10 – godzinną opiekę;
 2 przestronne sale z łazienkami, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne;
 pełne wyżywienie;
 atrakcyjne zajęcia edukacyjne;
 naukę języka angielskiego;
 zajęcia muzyczno-rytmiczne;
 różnorodne wyjazdy, wycieczki, wyjścia;
 pomoc logopedyczną;

Infrastruktura

Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej 
mieści się w piętrowym, przestronnym bu-
dynku, rozbudowanym w latach 2015-2017 
i posiada:

 dwanaście sal dydaktycznych;
  dwie nowoczesne sale informa-
tyczne;

 dwa pomieszczenia świetlicowe;
  dwie sale dydaktyczne z łazienka-
mi dla najmłodszych dzieci;

  przestronną bibliotekę połączoną z czytelnią;
 salę gimnastyczną wraz ze sceną;
  nowoczesną halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem sanitarnym;
  brak barier architektonicznych – platforma dla osób niepełnosprawnych;
 przyszkolne parkingi.

Tłem dla nowoczesnej bryły budynku jest rozległy park ze starodrzewiem.
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Udział w projektach, nagrody, wyróżnienia, sukcesy

Każde dziecko jest uzdolnione. Odkry-
wanie talentów to jedno z ważniejszych 
zadań nauczycieli naszej placówki. W pracy 
z nimi obserwujemy, wspieramy, następnie 
motywujemy i zachęcamy do wzięcia udziału 
w różnych konkursach, projektach. Nagrody, 
sukcesy to jedne z najbardziej motywujących 
czynników do nauki.

Uczniowie każdego roku reprezentują 
naszą szkołę w konkursach organizowanych 
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Co roku 
kilkoro z nich kwalifikuje się do kolejnych 
etapów konkursów, osiągając sukcesy na 
szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Chęt-
nie angażują się w konkursach literackich, 
konkursach wiedzy z różnych dziedzin, pla-
stycznych, a także zawodach sportowych, 
zdobywając czołowe miejsca oraz liczne 
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wyróżnienia, zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, jak również ogólnopolskim.                                                               
Liczna grupa uczniów na zakończenie roku otrzymuje Stypendium Wójta Gminy Puławy 
za wysokie osiągnięcia edukacyjne, artystyczne oraz sportowe. Wśród naszych uczniów 
są również tacy, którzy za swoje osiągnięcia edukacyjne otrzymali stypendium Marszałka 
Województwa Lubelskiego.                                                                                                                                   

Ostatnio realizowane projekty i przedsięwzięcia:
   Realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj 
Polskę”;

 „Działaj z IMPETEM”; 
 „Dobrze jemy”;                                            
 „Centrum Mistrzostwa informatycznego”; 
 „Lekcje Enter”;
 ,,Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” ERASMUS+; 
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025; 
 Rządowy program „Aktywna tablica”.

Co nas wyróżnia? Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

  Szkoła z własnym obliczem – tradycją i tożsamością, autorytetem w środowisku.
  Budynek usytuowany jest w bezpiecznym, spokojnym miejscu otoczonym pięknym 
parkiem. 

 Placówka posiada nowoczesny kompleks sportowy. 
  Kadra pedagogiczna to nauczyciele z pasją, którzy ciągle doskonalą swoją wiedzę 
i umiejętności. 

  Placówka dba o wysoki poziom nauczania. Przyjazny klimat i dobre wspomnienia 
sprawiają, że absolwenci mówią o niej „moja szkoła”.

  Szczególną opieką otaczamy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dając 
wsparcie rodzicom, rozwijając integracyjne formy pracy z uczniami niepełnospraw-
nymi. 

  Naszą szkołę wyróżnia dbałość o jakość działań wychowawczych i profilaktycz-
nych. 

  Szkoła polska i europejska – odwoływanie się do tradycji, promowanie patriotyzmu 
oraz poczucia bycia Europejczykiem.

  Szkoła zakorzeniona w środowisku lokalnym i regionie – w tradycję szkoły wpisane 
są liczne imprezy kulturalne, sportowe, charytatywne.
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 Dane teleadresowe
  Szkoła Podstawowa w Leokadiowie 

Leokadiów 40, 24-100 Puławy
 tel./fax: 818819292
 email: sekretariat@spleokadiow.eu 
 www: spleokadiow.edupage.org

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Leokadiowie

Oferta

Szkoła Podstawowa w Leokadiowie to pla-
cówka 8–klasowa z oddziałem przedszkolnym, 
prowadzona przez Gminę Puławy.

Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni 
Kuratorium Oświaty w Lublinie. Szkoła prowa-
dzi zajęcia oddziału przedszkolnego z dziećmi 
6 – letnimi. Prowadzone są również zajęcia 
w ramach świetlicy.

Nasze priorytety
„Tradycja źródłem poznania człowieka i świata”

Szkoła:
  bezpieczna, przyjazna, stymulu-
jąca rozwój uczniów i nauczycieli, 
otwarta na nowoczesne techno-
logie i nowatorskie pomysły;
  w której każdy uczeń uzyskuje 
sukcesy na miarę swoich możli-
wości, we współpracy z nauczy-
cielem;
  w której dbamy o poziom na-
uczania oraz jakość i skuteczność 
działań wychowawczych i profilaktycznych;
  w której pielęgnujemy pamięć o historii naszej Ojczyzny;
 dobrze wyposażona;
 współpracująca z Rodzicami uczniów;
 w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy.
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Oferta Szkoły Podstawowej

  lekcje prowadzone w sposób 
niekonwencjonalny, wyzwala-
jące aktywność uczniów;
 nauka na jedną zmianę;
  nauka języka angielskiego od 
kl. I;
  nauka języka niemieckiego od 
klasy VII;
  rozwijanie zainteresowań 
uczniów;
  pomoc uczniom mającym trud-
ności w nauce;
  zajęcia i warsztaty w POK DOMU CHEMIKA W PUŁAWACH;
 wycieczki i wyjścia integracyjne;

  możliwość korzystania ze stołówki 
szkolnej;

  profesjonalna kadra pedagogicz-
na;
 opieka higienistki szkolnej;
  pracownie przedmiotowe wypo-
sażone w sprzęt multimedialny 
i ciekawe pomoce dydaktyczne.

Infrastruktura

W budynku szkolnym znajduje 
się:. 7 izb lekcyjnych (w tym świe-
tlica), sala komputerowa, sala gim-
nastyczna, sala oddziału przedszkol-
nego, biblioteka, sekretariat, gabinet 
dyrektora, pokój nauczycielski.

Na zielonych terenach wokół szko-
ły znajduje się nowoczesny plac zabaw i liczne obiekty sportowe: boisko do gry w piłkę 
nożną, boisko do gry w piłkę siatkową oraz siłownia zewnętrzna.
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Baza Szkoły Podstawowej:
  nowocześnie wyposażone pracownie 
w sprzęt multimedialny oraz ciekawe 
pomoce dydaktyczne;
 sala gimnastyczna;
  wielostanowiskowa nowoczesna pra-
cownia komputerowa z dostępem do 
Internetu;
  biblioteka z czytelnią z bogatym księ-
gozbiorem;
  świetlica pracująca w godzinach od 12.00 do 15.00.

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Realizujemy projekty - Szklanka mleka, 
Warzywa i Owoce w szkole, BohaterON, 
Niesamowity świat higieny jamy ustnej.

Otrzymaliśmy Certyfikaty:
  Zadowolony klient; 
  Wiarygodna szkoła; 
  Śniadanie daje moc; 
  Tydzień ulgi;
  Opatrunek na ratunek.

Co nas wyróżnia?
BAWIMY SIĘ UCZĄC I UCZYMY SIĘ BAWIĄC!
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Oferta

Nasza szkoła oferuje:
  jednozmianową naukę od godziny 8.00 
do 15.00,

  naukę w małych grupach, miłą, 
rodzinną atmosferę oraz indy-
widualne podejście do każdego 
ucznia,

  wykwalifikowane grono pedagogiczne, 
podnoszące swoje kompetencje,

  opiekę logopedy, pielęgniarki środo-
wiskowej oraz współpracę z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną,

  zajęcia świetlicowe: zabawy, gry, zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, zajęcia na 
świeżym powietrzu, 

 naukę dwóch języków obcych – angielskiego i niemieckiego,
 bogato wyposażoną pracownię informatyczną, 
  sale dydaktyczne wyposażone w ciekawe pomoce naukowe i nowoczesny sprzęt 
multimedialny,

 bogato wyposażoną bibliotekę szkolną, 
 możliwość korzystania z obiadów na stołówce,
  realizację programu dla szkoły „Owoce i warzywa”, darmowe mleko i przetwory 
mleczne dla uczniów, 

 bezpieczny plac zabaw, siłownię plenerową i wiatę wypoczynkową,
  atrakcyjne wycieczki i wyjazdy do teatru, do kina oraz na ciekawe lekcje z udziałem 
różnych gości,

 kółka rozwijające zainteresowania:
-  dziennikarstwem – Kółko Redakcyjne - efektem pracy jest szkolna gazetka 

„Jeż Kolczasty” oraz kanał na You Tube „szkoUa TV”, 
-  historią – Klub Cichociemnych – uczniowie poznają historię swojej małej 

Ojczyzny i skoczków Cichociemnych,
-  literaturą i teatrem – Spotkania z książką – na zajęciach młodsze dzieci poznają 

polską i światową literaturę, organizują inscenizacje na podstawie poznanych tek-
stów,

 Dane teleadresowe
 Szkoła Podstawowa w Opatkowicach
 Opatkowice 43, 24–100 Puławy
 tel./fax: (81) 880-50-76
 email: spopatkowice@wp.pl 
 www: www.spopatkowice.szkolnastrona.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Opatkowicach
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-  kulinariami – kółko kulinarne Smakuj tradycję – zajęcia uczą dzieci gotowania, 
zdrowego odżywiania, zapoznają młodzież z naszymi regionalnymi potrawami,

-  sztuką – kółko plastyczne – rozwija talenty dzieci oraz przygotowuje je do udziału 
w różnych konkursach artystycznych.

Infrastruktura

 bogato wyposażone sale lekcyjne,
 pracownia komputerowa,
  sala do zajęć ze specjalistami 
w ramach pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej,

 biblioteka,
 stołówka,
 plac zabaw,
 siłownia plenerowa,
 wiata wypoczynkowa,
 boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę,

Udział w projektach, nagrody, wyróżnienia, sukcesy

Projekty
Szkoła Podstawowa w Opatkowicach chętnie bierze udział w projektach ogólnopol-

skich, rządowych i unijnych. Dzięki nim wzbogaciło się wyposażenie szkolnych pracowni 
i biblioteki a nasza młodzież uzyskała dofinansowanie do wielu ciekawych wyjazdów. 
W ostatnim czasie były to m. in.:

- „Poznaj Polskę”, 
- Laboratoria Przyszłości,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
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- „Książki Naszych Marzeń”,
- „Kibicuj z Klasą”,
- Narodowe Czytanie,
- „Murem za Polskim Mundurem”,
- „Szkoła do Hymnu”,
- „Drzewko za butelkę”,
- „Śniadanie Daje Moc”,
- BohaterON.

Udział w konkursach 
– nasi najzdolniejsi uczniowie
Nasi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach, zarówno szkolnych, jak i tych o za-

sięgu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. W ostatnim czasie mogliśmy pochwalić 
się następującymi sukcesami (w konkursach na wyższych szczeblach):

  Wokalne sukcesy Natalii Kosmowskiej na arenie ogólnopolskiej. Trudno byłoby 
zliczyć wszystkie występy i nagrody Natalki, do „najgłośniejszych” można zali-
czyć na pewno udział w programach TV „The Voice Kids” (etap bitew) i „Szansa 
na sukces”. W swojej karierze nasza uczennica występowała na jednej scenie 
m. in. z takimi gwiazdami jak Majka Jeżowska i Dominika Gawęda z zespołu 
Blue Café;
  4. miejsce dla szkolnej gazetki „Jeż Kolczasty” w wojewódzkim etapie konkursu 
„Lubelszczyzna dla Niepodległej”;
  Wysokie miejsce w wojewódzkim etapie konkursu ortograficznego organizowanego 
przez Kuratorium Oświaty w Lublinie uzy-
skane przez Izabellę Opacką;
  Wyróżnienie dla Natalki Kosmowskiej w Tur-
nieju Wojewódzkim XXXVII Małego Konkursu 
Recytatorskiego w Lublinie;
  Zwycięstwo Alana Gawędy w konkursie 
organizowanym przez Komendę Powiatową 
Policji w Puławach pt. „Praca służb mundu-
rowych, medycznych i prasowych w czasach 
pandemii”;
  Sukces naszych uczniów z klas I-III w kon-
kursie ekologicznym „Mamy rady na odpa-
dy” zorganizowanym przez ZUK w Puławach 
– prace dzieci zostały umieszczone w kalen-
darzu na rok 2021.
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Wolontariat, tradycja
W szkole w Opatkowicach od kilku lat działa wolontariat „Stopami potrzebujących”. 

Pomagamy dzieciom, ludziom chorym, zwierzętom. Angażujemy się zarówno akcje ogól-
nopolskie (np. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Szlachetna Paczka, zbieranie korków od 
butelek na rzecz chorych dzieci) jak i w nasze autorskie pomysły. Jednym z nich jest 
„Słodki Wtorek”. W ramach tej akcji dzieci co tydzień pieką - z pomocą rodziców - 
i sprzedają w szkole ciasta, a dochód przeznaczają na cele dobroczynne. 

Chcemy też uświadomić uczniom, jak ważne są nasze tradycje, pamięć o przodkach 
i bohaterach. W okresie Święta Zmarłych udajemy się na cmentarz w Wysokim Kole, 
by uporządkować grób kpt. Jana Serafina, odwiedzić mogiły żołnierzy, zapalić znicze 
i pomodlić się za nich oraz za naszych bliskich. 

Wycieczki
Wycieczki szkolne rozbudzają w dzie-

ciach podróżnicze pasje, uczą samodziel-
ności, integrują zespoły klasowe. Staramy 
się, aby nasze wyjazdy były atrakcyjne, 
bawiły i uczyły jednocześnie. W ostat-

nim czasie m. in. lataliśmy samolotem 
do Trójmiasta, jeździliśmy do Wrocławia 
pociągiem Pendolino, wzięliśmy udział 
w Cavaliadzie dla uczniów oraz w me-
czach na stadionie warszawskiej Legii 
w ramach programu „Kibicuj z Klasą”. 
Byliśmy też na dęblińskim lotnisku i la-
taliśmy samolotami typu Cesna.

Imprezy integrujące społeczność wsi
Szkoła w Opatkowicach to nie tylko placówka oświatowa, jest to również miejsce 

integrujące okoliczną społeczność. Sprzyjają temu liczne imprezy i uroczystości, na które 
często przychodzą całe rodziny i mieszkańcy najbliższych wsi. Należy tutaj wspomnieć 
o współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym – Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą So-
łecką czy Parafią w Wysokim Kole. Cykliczne imprezy, które każdego roku odbywają się 
w naszej szkole to m. in. Dzień Babci i Dziadka, Wigilia szkolna, Wieczór wspólnego 
śpiewania kolęd, kiermasze. Największe uroczystości to:
  Piknik Rodzinny – w czasie jej trwania na zgromadzonych czekają liczne atrakcje – 
występy uczniów szkoły, konkursy, gry i zabawy na powietrzu, pokazy przeprowadzane 
przez ciekawych gości, poczęstunek. Podczas pikniku mieszkańcy Opatkowic często 
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prezentują swoje rękodzieło – obrazy, 
serwetki robione na szydełku, wyroby 
wiklinowe, ceramiczne itp.
  Rocznice operacji „Weller 18” – jest 
to kryptonim akcji zrzutu skoczków 
Cichociemnych i materiałów wojen-
nych, który miał miejsce na terenie 
Opatkowic w 1944 roku. Każdego roku 

dzięki współpracy z Fundacją im. 
Cichociemnych Spadochroniarzy Armii 
Krajowej organizujemy uroczystą imprezę, 
na której spotykają się miłośnicy historii, 
przedstawiciele władz oraz społeczność 
Opatkowic i okolic. Obchodom towarzyszy 
piknik o tematyce militarnej. Mieliśmy 
zaszczyt gościć także ostatniego żyjącego 
Cichociemnego – pana Aleksandra Tar-

nawskiego. Podczas uroczystości organizowany jest też gminny konkurs skierowany 
do młodzieży, dający możliwość sprawdzenia swojej wiedzy historycznej oraz wygrania 
atrakcyjnych nagród. W podziękowaniu dla szkoły za organizację tego przedsięwzięcia 
każdego roku Fundacja Cichociemnych sponsoruje naszym uczniom udział w wakacyj-
nych obozach survivalowych.

Co nas wyróżnia? 
Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

Szkoła Podstawowa w Opatkowicach jest jedną z niewielu placówek oferujących miłą, 
rodzinną atmosferę. Dzieci uczą się tu w kameralnych zespołach i czują się prawie jak 
w domu. Często, już jako absolwenci, odwiedzają stare mury szkolne, utrzymują kontakt 
z dawnymi wychowawcami, pomagają w organizacji ważnych imprez szkolnych.

W naszej szkole nie ma nudy! Staramy się uczyć tak, aby zdobywanie wiedzy było dla 
uczniów zabawą i przygodą. Taki sposób podejścia do edukacji ma swoje wymierne efekty 
– dowodem są bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych 
i sukcesy w różnych konkursach na poziomie wojewódzkim czy ogólnopolskim. 

Dzieci  wiedzą, że mogą liczyć na pomoc nauczyciela w każdej sytuacji, chcemy  
zaszczepić w nich najważniejsze wartości, pokazać im, jak żyć, aby w przyszłości być 
dobrym i szczęśliwym człowiekiem. Do naszej szkoły każdy przychodzi z uśmiechem.

Jeśli chcesz się dużo nauczyć, a przy tym świetnie się bawić,  
     dołącz do SP OPATKOWICE! Zapraszamy;)
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 Dane teleadresowe
  Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 

Zarzecze 1A, 24-100 Puławy
 tel.: 81 8819229
 email: zarzeczesp@interia.pl 
 www: zarzeczesp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Zarzeczu

Oferta

Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowac-
kiego w Zarzeczu znajduje się w Gminie Puławy 
w miłym zielonym zakątku. Zachęca bezpiecznym 
i przyjemnym dla oka otoczeniem. Teren szkoły 
jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany.

Przyszkolne parkingi zapewniają bezpieczny 
dowóz i dojście do placówki. Przed budynek szkoły 
w dni nauki szkolnej podjeżdża autobus kursowy 
linii nr 16. 

W roku szkolnym 2021/2022 do klas I – VIII 
uczęszcza 103 uczniów.

W naszej szkole prowadzony jest Oddział 
Przedszkolny dla dzieci 6 i 5-letnich liczący 
w bieżącym roku szkolnym 25 dzieci.

Godziny pracy szkoły:
godziny lekcyjne: 7.40 – 15.00; 
świetlica: 6.30 -15.30; 
sekretariat szkoły: 7.00 - 15.00; 

Nasze priorytety. Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu to:
  szkoła: bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na 
nowoczesne technologie cyfrowe i nowatorskie pomysły;

  dbająca o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych 
i profilaktycznych;

  w której uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z na-
uczycielem;

  pielęgnująca pamięć o historii naszej Ojczyzny, Gminy i wydarzeń historycznych 
lokalnych;

 dobrze wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy;
 współpracująca z rodzicami uczniów, samorządem szkolnym;
 w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy.
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Zapewniamy:
  edukację na najwyższym poziomie, pozwalającą kontynuować naukę w renomowa-
nych szkołach ponadpodstawowych;

 nauka z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnej;
 indywidualne podejście do każdego ucznia, poszanowanie jego godności;
  przyjazną i życzliwą atmosferę, która pozwala na szybkie zdiagnozowanie proble-
mów i sprawia, że każdego ucznia znamy z imienia;

  warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dzieci pięcio i sześcioletnich 
w oddziale przedszkolnym;

  szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, służących pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu za-
interesowań, wśród nich są: zajęcia historyczne, matematyczne, języka rosyjskiego, 
superkoderów;

 bezpieczeństwo - monitoring na terenie szkoły;
 możliwość uczestniczenia w konkursach i olimpiadach z różnych dziedzin;
  ciekawe wycieczki krajoznawcze i wyjścia do kin, teatrów, muzeów, rajdy rowerowe 
i piesze;

  zajęcia i warsztaty organizowane przez pedagoga 
i psychologa szkolnego;

 przyjazny pobyt w świetlicy;
 opiekę medyczną pani pielęgniarki;
 gorący posiłek w szkolnej stołówce;

Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę:
 • 11 nauczycieli dyplomowanych,
 • 7  nauczycieli mianowanych,
 • 3  nauczycieli kontraktowych.

Infrastruktura

Baza szkoły
Nasza szkoła na bieżąco jest modernizowana i odpowiada współczesnym standardom 

w zakresie wyposażenia oraz bazy dydaktycznej. Placówka posiada:
  7 nowocześnie wyposażonych pracowni w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomo-
ce dydaktyczne, w tym sprzęt do nauki w wirtualnej rzeczywistości;  
  2 wielostanowiskowe pracownie komputerowe z dostępem do szybkiego światłowo-
dowego Internetu;
 salę gimnastyczną;
 salę oddziału przedszkolnego;
 bibliotekę z czytelnią, bogatym księgozbiorem;
 gabinet pedagoga i psychologa szkolnego, pielęgniarki szkolnej;
 kuchnię i jadalnię;
 sekretariat, gabinet dyrektora.
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Na zielonych terenach wokół szkoły znajdują się nowoczesne obiekty sportowe: boiska 
z nawierzchnią tartanową i sztuczną trawą do gry w piłkę nożną, piłkę koszykową i siat-
kówkę, siłownia napowietrzna, atrakcyjny plac zabaw.

Udział w projektach, nagrody wyróżnienia, sukcesy

Realizujemy projekty, akcje edukacyjne oraz autor-
skie programy nauczania i wychowania zgodnie z obo-
wiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez 
szkołę standardami. Stosujemy najnowsze techniki 
i metody pracy. 

Prowadzimy naukę języka angielskiego, hiszpań-
skiego. Dbamy o uczniów z trudnościami w nauce. 
Pielęgnujemy tradycję i zwyczaje.

Do tradycji naszej szkoły należy organizowanie ważnych imprez również z udzia-
łem pocztu sztandarowego: 

– pasowania na ucznia klasy I,
– akademii z okazji świąt państwowych,
– pożegnania klas ósmych,
– spotkań wigilijnych,
– przedstawień jasełkowych,
– Dnia Babci i Dziadka,
– święta wiosny,
– Dnia Matki,
– Dnia Dziecka.

Co nas wyróżnia? Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

Współpracujemy ze środowiskiem pozaszkolnym mając na uwadze rozwój zdolności 
i zainteresowań naszych dzieci lub pomoc w nauce:

• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
• wizyty w miejscach użyteczności publicznej;
• organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych;
• wyjścia do kin, teatru, muzeów.

SUKCESY SZKOŁY
Nasi uczniowie corocznie otrzymują nagrody i wyróżnienia za udział w  konkursach 

przedmiotowych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Osiągają liczne 
sukcesy sportowe, otrzymują medale i dyplomy.



URZĄD GMINY PUŁAWY
ul. Dęblińska 4 • 24-100 Puławy
tel. 81 887 41 21 • 81 889 05 41

sekretariat@pulawy.gmina.pl
www.gminapulawy.pl

fb.com/owocnienadwisla


