
NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA: 

 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych  

(koła czytelnicze, biblioterapeutyczne, 

artystyczne, muzyczne, sportowe, 

językowe, matematyczne, przyrodniczo-

historyczne) 

 prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną 

kadrę pedagogiczną z wieloletnim 

doświadczeniem 

 naukę w mało licznych klasach 

 opiekę świetlicową w godzinach  

7:30 – 14:30 oraz transport dla dzieci 

dojeżdżających 

 możliwość korzystania z bogatego 

księgozbioru w bibliotece szkolnej 

i multimedialnego centrum 

 ciekawe formy pracy z uczniami: wyjazdy 

na zieloną szkołę, do kina, muzeów, 

wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze 

 dodatkowe zajęcia ruchowe (wyjazdy na 

basen raz w tygodniu) 

 opiekę pielęgniarki szkolnej oraz 

profilaktykę stomatologiczną 

 smaczne obiady oraz zdrową żywność 

(realizacja programów: „szklanka mleka”, 

„owoce i warzywa w szkole”) 

 różnorodne formy współpracy z 

rodzicami (cotygodniowe konsultacje dla 

rodziców, zajęcia otwarte) 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Majdan Wielki 143; 22-440 Krasnobród 

Tel./fax. (84) 660-71-68 

www.spmajdan.krasnobrod.pl 

 

Dlaczego uczniowie lubią naszą szkołę? 

Grześ: bo jest fajna i dużo można się tu nauczyć 

Mateusz: można wykazać swoje zdolności i 

umiejętności w różnych konkursach 

Dominik: można uczestniczyć w wielu kołach  

zainteresowań i rozwijać swoją wiedzę 

Natalka: można wyjeżdżać na ciekawe wycieczki 

i zieloną szkołę 

Justynka: swoje zdolności prezentujemy na 

różnych występach w szkole i poza nią 

 

 

           

 

 

 

  

 

 



EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
W naszej szkole najmłodsi uczniowie zajmują czołowe miejsca 

w konkursach ogólnopolskich, rejonowych i gminnych: 

recytatorskich, polonistycznych, matematycznych, 

plastycznych,  sportowych. 

 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015:  

 Konkurs matematyczny MiMak 2015 – Laureat 

etapu gminnego 

 Gminny Konkurs Polonistyczny „Chochlik” dla 

klas III – III miejsce 

 Powiatowe rozgrywki „Z podwórka na stadion 

o Puchar Tymbarku” – II miejsce 

 Regionalny konkurs czytelniczy „Czy znasz…?”- 

II miejsce 

 Konkurs plastyczny „Bezpieczni na drodze” – 

wyróżniona praca 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie 

na wsi – zwierzaki to nie pluszaki” – wyr. 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie 

każdy wymaga” – wyróżnienie 

 Zamojska Spartakiada Dzieci i Młodzieży 

Pamięci ofiar Katastrofy Smoleńskiej – I 

miejsce w Biegach Przełajowych 

 Gminny konkurs plastyczny „Wiedźmy i 

wiedźminki” – III miejsce 

 Gminny konkurs plastyczny „Anioły też czytają” 

– III miejsce 

Programy i projekty realizowane 

w Naszej Szkole: 

 Program „Drugie życie elektrośmieci”, 

 Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

„Projektor”, 

 Program „Śniadanie daj moc”, 

 Program nauki pływania z Klubem sportowym 

„Padwa” w Zamościu, 

 Program „Bezpieczna ferie zimowe”, 

 Program „Stop przemocy”, 

 Program „Bezpieczne wędrówki od grosika do 

złotówki”, 

 Program „Nie pal przy mnie, proszę”, 

 Program „Czyste powietrze wokół nas”, 

 Program „Półkolonie w miejscu zamieszkania”, 

 Zbiórka zużytych baterii, 

 Klub Bezpiecznego Puchatka 

 Ratujemy i Uczymy Ratować 

 Bezpieczeństwo dla wszystkich „Droga i ja” 

 Program e-Twinning- wymiana e-mailowa z uczniami 

z Holandii, Turcji; 

 Kampania „Cała Polska czyta dzieciom”, 

 Program promujący czytelnictwo „Świerszczykowy 

Klub Pożeraczy Liter”. 

 

 

KLASY IV – VI 

 

Na tym poziomie nauczania oferujemy: 

 Osiąganie przez uczniów wysokich wyników  na 

sprawdzianie szóstoklasisty: 

W 2014 roku średni wynik sprawdzianu to 26,4 – 

stanin 6, gdzie wynik kraju wynosił 25,3. Najlepiej 

wypadły standardy:  

czytanie – wynik taki sam jak województwo – 

7,8pkt., wyższy niż w gminie, powiecie i kraju;   

pisanie – wynik wyższy niż od gminy, powiatu, 

województwa i kraju; 

korzystanie z informacji – również wynik 

wyższy niż od gminy, powiatu, województwa i 

kraju. 

 Rozwijanie zainteresowań, pracę z uczniem 

zdolnym co przekłada się na sukcesy uczniów w 

licznych konkursach: 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

"Młodzież zapobiega pożarom" – IV miejsce 

 Międzyszkolny Turniej w halowej piłce nożnej 

szkół noszących imię Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego – I miejsce 

 Gminne Dyktando 2014 – I miejsce 

 Regionalny Konkurs Kolęd  i Pastorałek – II m. 

 Wojewódzki konkurs języka angielskiego „Click 

on maniac” – laureatka etapu wojewódzkiego 

 Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej – II i III 

miejsce  


