
Szkoła Podstawowa 
w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym 
w Rydzowie



Nie wystarczy przekroczyć 

próg,

trzeba wejść w głąb…



NASZE ATUTY:
Na podstawie ewaluacji zewnętrznej, 

przeprowadzonej przez wizytatorów Kuratorium 

Oświaty nasza szkoła uzyskała wysoki poziom 

spełniania wymagań. 



NASZE ATUTY:

 doskonała baza dydaktyczna,

 ciepła, przyjazna atmosfera, w której żaden uczeń nie czuje się 

anonimowy,

 stale poszerzająca się kadra,

 świetlica czynna od 6.15 do 16.30,

 biblioteka,

 sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, 

 sala gimnastyczna, boisko sportowe, bezpieczny plac zabaw,

 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (basen, szachy, SKS, taniec 

nowoczesny, przedmiotowe koła zainteresowań),

 udział w innowacjach pedagogicznych i różnego rodzaju projektach 

(np. eTwinning),

 zajęcia specjalistyczne.



NASZE ATUTY:

 Traktujemy dzieci indywidualnie i podmiotowo, dostosowując 

formy i metody adekwatne do ich potrzeb i możliwości.

 Wspomagamy wszystkich uczniów w rozwijaniu uzdolnień, 

wspieramy ich ciekawość, aktywność i samodzielność przy 

jednoczesnym poszanowaniu praw.

 Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w realizacji procesu 

dydaktyczno – wychowawczego i współpartnerami 

w dążeniu do wspólnego celu jakim jest dobro dziecka.



Posiadamy certyfikat „Szkoły w Chmurze”.

Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest placówkom edukacyjnym 

wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii 

chmurowych. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do 

najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy 

bezpieczeństwa.

NASZE ATUTY:



Wspieramy Uczniów w nauce
Pomocy w nauce udzielamy każdemu potrzebującemu 

Uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w ramach:

 zespołów wyrównawczych; 

 zajęć rozwijających;

 zajęć logopedycznych;

 zajęć rewalidacyjnych.



Rozwijamy zainteresowania
Koła zainteresowań

Kółko informatyczne

Kółko języka angielskiego

Kółko zajęć kreatywnych

Kółko matematyczne

Kółko rozwijające z języka 

polskiego

Kółko chemiczne

SKS

Taniec nowoczesny

Szachy



TELEGRAFICZNY SKRÓT 

NASZYCH DZIAŁAŃ



Wychowujemy w Duchu Patriotyzmu

Święto Odzyskania Niepodległości Udział w ministerialnych akcjach „Szkoła 

Pamięta”, „Szkoła Do Hymnu”



Odnosimy sukcesy 

Wyróżnienie w ogólnopolskim 

konkursie portalu internetowego 

wolnelektury.pl

III miejsce  w Ogólnopolskim 
Konkurs Plastyczny „Jesień 

w oczach dziecka”



Odnosimy sukcesy 

II miejsce w Finale Igrzysk Dzieci 

w Piłce Nożnej

II miejsce w Otwartych Zawodach 

Latawców „Biało – Czerwona na 

niebie”



Odnosimy sukcesy 

Nagrody w gminnym konkursie online

„Ludzie i wydarzenia kształtujące polską historię”



Wychowujemy ekologicznie

Chętnie uczestniczymy w akcji 

„Sprzątania świata”

Uczymy się segregować odpady



Bierzemy udział

Code Week czyli Europejski Tydzień 

Kodowania
Projekcie E-Twinning



Promujemy zdrowy styl życia

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”

Spotkanie z dietetyczką



Uczymy Bezpiecznych Zachowań

Co roku organizujemy spotkania 
z policjantami, strażakami

Klasa I należy do Klubu 

Bezpiecznego Puchatka

Dzień Bezpiecznego Internetu



Zachęcamy do wolontariatu

Przygotowanie kartek świątecznych dla 

Seniorów

Zbiórka nakrętek

Zbiórka przyborów szkolnych 
dla Domu Dziecka 

w Skopaniu



Zachęcamy do wolontariatu

Zbiórka dla schroniska

Akcja „Dzień Szpilki” – pomoc 

dzieciom chorym na raka



Organizujemy wycieczki

Podkarpacki Festiwal Nauki 

w Jasionce

Kino Cinema 3D, urząd pocztowy



Inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego

Dzień Kropki Dzień Pluszowego Misia



Inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego

Bal karnawałowo - walentynkowy

Zabawy 

andrzejkowe



Inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego

Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia

Spotkanie z Mikołajem



Zapraszamy do kontaktu
Strona szkoły:

www.rydzow33.ayz..pl

www.facebook.com/Szkoła-

Podstawowa-w-Rydzowie

ZESPÓŁ 

SZKOLNO – PRZEDZKOLNY

W RYDZOWIE

Rydzów 33, 39-300 Mielec

Tel.  (17) 581-25-44

E-mail: szkolarydzow@wp.pl


