Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślęzakach

Baza lokalowa
Przedszkole
Sale zajęć
Nasze przedszkole posiada dwa oddziały przedszkolne – grupa młodsza i grupa starsza. Każdy oddział
przedszkolny ma estetycznie urządzoną salę zajęć, pełniącą także funkcję sali zabaw, wyposażoną w ładne mebelki,
różne kąciki zabaw tematycznych, kąciki wypoczynkowe. Dzieci spożywają posiłki w swoich salach. W miarę
możliwości baza zabawek i pomocy dydaktycznych jest systematycznie wzbogacana i odnawiana.
W szatni każde dziecko ma swoją półeczkę na ubrania i buty.
W łazienkach mieszczą się cztery nowe toalety, trzy umywalki.

Plac zabaw
Nasze przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie mogą również korzystać z nowego, atrakcyjnego placu zabaw
posiadającego nowoczesne i atestowane wyposażenie: huśtawki, zjeżdżalnie i karuzele. Plac zabaw powstał dzięki
Panu Burmistrzowi Markowi Mazurowi oraz radnym Rady Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
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Szkoła Podstawowa
Sale lekcyjne
Zajęcia w naszej szkole odbywają się w ładnych, estetycznie i dobrze wyposażonych w sprzęt multimedialny, tablice
interaktywne oraz pomoce edukacyjne salach lekcyjnych.
Sale lekcyjne klas I-III znajdują się na I piętrze naszej szkoły. Dzieci mają tu do dyspozycji 4 sale. Uczniowie mogą
w swoich szafkach pozostawiać podręczniki i przybory szkolne.
Sale lekcyjne klas IV-VIII znajdują się na parterze oraz I piętrze naszej szkoły. Uczniowie mają do dyspozycji
7 pracowni:
pracownia fizyczno-chemiczna,
pracownia języka angielskiego (aula duża),
pracownia matematyczna,
pracownia języka polskiego,
pracownia przyrodnicza,
pracownia języka niemieckiego,
pracownia informatyczna.
Ponadto uczniowie korzystają z zajęć w salce terapeutycznej, salce muzycznej, a także na sali gimnastycznej i
siłowni.
W klasach IV-VIII wydzielone są szafki i półki dla każdego ucznia na podręczniki i pomoce szkolne.
W miarę możliwości, każdego roku staramy się uzupełniać i wyposażać nasze sale lekcyjne w potrzebne pomoce
edukacyjne.
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Pracownia komputerowa
Dysponujemy pracownią komputerową wyposażoną w laptop, rzutnik, tablicę interaktywną. Każdy uczeń ma swoje
stanowisko pracy (komputer stacjonarny) i własne konto na serwerze z dostępem do Internetu. Pracownia
doposażona została w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Świetlica szkolna
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Świetlica szkolna zaprasza dzieci z klas I-IV w godzinach od 6.45 do 16.30.
Nasza świetlica jest przyjaznym miejscem, w którym uczniowie mogą atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas. Dzieci
mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce, odpoczynek, jak również zabawę. Uczestniczą w ciekawych zajęciach m.in.
czytelniczych, plastycznych, muzycznych, a także zabawach dowolnych w kącikach zainteresowań.

Stołówka szkolna
Dysponujemy nową, funkcjonalną i kompleksowo wyposażoną stołówką szkolną. Uczniowie mają możliwość
korzystania ze smacznych posiłków w stołówce szkolnej, która wydaje obiady w godzinach 10:35-10:55 (dla uczniów
klas I-III) oraz 11:40–11:55 (dla uczniów klas IV-VIII). Stołówka została wyremontowana i wyposażona w nowe stoły i
krzesła oraz elementy dekoracyjne.
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Biblioteka szkolna
Nasza biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i otwartym dla każdego przedszkolaka, ucznia, absolwenta
szkoły, nauczyciela oraz rodzica. Księgozbiór naszej biblioteki dostosowany jest do potrzeb i zainteresowań
czytelników w postaci lektur szkolnych, literatury pięknej, książek popularnonaukowych, słowników, encyklopedii.
Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany.
Dodatkowo biblioteka szkolna oferuje:
●
●
●

lekcje biblioteczne;
szkolne konkursy plastyczno-literackie i czytelnicze;
imprezy biblioteczne, m.in. Pasowanie na Czytelnika, Narodowe Czytanie;

Salka muzyczna
Mamy specjalnie wygłuszoną, dobrze wyposażoną salkę muzyczną, ze sprzętem muzycznym, rozwijającą u uczniów
zainteresowania instrumentalno-wokalne, takie jak perkusja, gitara elektryczna, akustyczna, mandolina, basowa,
klawisze, saksofon.

Boisko szkolne
Dysponujemy nowoczesnym boiskiem sportowym Orlik, na którym odbywają się lekcje wychowania fizycznego
oraz zajęcia rekreacyjne. Boisko wielofunkcyjne przeznaczone jest do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, piłkę koszykową.
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