
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mądrości trzeba się uczyć od Boga, a wiedzy - od ludzi. 

Ks. Jan Twardowski 
 

NASZ PATRON 

 

 wykwalifikowaną kadrę 

 wysoki poziom nauczania 

 bezpieczeństwo 

 naukę w nowocześnie wyposażonych 

pracowniach 

 opiekę pedagoga, psychologa i logopedy 

 wyjazdy na basen 

 opiekę świetlicową 

 zajęcia taneczne 

 ciepłe posiłki 

 

OFERUJEMY 

 

PROJEKTY I PROGRAMY 

 

Nowoczesne Szkoły  

w Gminie Niedrzwica Duża 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego mający na celu podniesienie wyników 

nauczania poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów uczestniczących w  zajęciach rozwijających oraz 

dydaktyczno-wyrównawczych z: programowania, języków 

obcych, zajęć matematycznych, przyrody oraz pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

Akademia Kreatywnego Rozwoju 

Projekt realizowany przez Wydział Matematyki Fizyki  

i Informatyki UMCS w Lublinie, którego głównym celem jest 

podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk 

matematyczno-przyrodniczych przy wsparciu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych poprzez realizację zajęć 

pokazowych, warsztatowo-laboratoryjnych, rachunkowych, 

komputerowych oraz wykłady popularno-naukowe. 

Politechnika Lubelska dla Młodych 

Odkrywców 

Projekt ma na celu promowanie wśród młodzieży szkół 

podstawowych i gimnazjalnych kreatywnej i innowacyjnej 

postawy do nauki, poprzez przeprowadzenie cyklu 

pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, inspirujących  

do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań. 

Finansowy Elementarz 

Jest to program edukacyjny Fundacji Banku Millennium 

realizowany pod patronatem Ministra Edukacji i Rzecznika 

Praw Dziecka. Podczas warsztatów prowadzonych w ramach 

programu, przedszkolaki zapoznają się z podstawowymi  

pojęciami ze świata finansów,  

dowiadują się o tym skąd się  

biorą pieniądze, jaka jest ich  

wartość oraz poznają korzyści  

związane z oszczędzaniem. 

Od grosika do złotówki 

Projekt adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół 

podstawowych, którego głównym celem jest nabycie przez 

dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania 

priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu a także 

nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach 

niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem 

ryzyka i bezpiecznych zachowań. 

Ratujemy i uczymy ratować 

Program edukacyjny, który polega na zapoznaniu uczniów 

klas I-III  z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Celem programu jest oswajanie 

dzieci z tematyką ratowania życia ludzkiego oraz 

kształtowanie właściwych nawyków i zachowań w sytuacji 

zagrożenia życia. 

W zdrowym ciele zdrowy duch 

Szkolny projekt edukacyjny, którego celem jest promowanie 

zdrowego trybu życia, kształtowanie odpowiednich nawyków 

żywieniowych oraz dbanie o kulturę spędzania czasu 

wolnego w sposób aktywny i sprzyjający zdrowiu. 

 


