ZSP Ślesin

Przedszkole posiada 11 oddziałów, a szkoła 31 oddziałów.
W dwóch budynkach szkolnych: przy ul. Żwirki i Wigury 55 i ul. Młodzieżowe 1 znajduje
się 39 sal lekcyjnych, w tym cztery pracownie komputerowe. Dostępne są również
sale lekcyjne: fizyczna, matematyczna, geograficzna i biologiczna wyposażone w
sprzęt i pomoce dydaktyczne z projektów realizowanych w szkole.
Wszystkie pracownie są wyposażone w projektory multimedialne lub tablice
interaktywne z dostępem do Internetu światłowodowego.
W placówce funkcjonują dwie stołówki, trzy świetlice szkolne, dwie biblioteki
wyposażone w komputery (centra multimedialne) i czytelnie. W jednej czytelni
urządzono kino.
W szkole dostępne są dwa gabinety pedagogów i psychologa, dwa gabinety
pielęgniarek szkolnych wyposażone w nowe sprzęty w ramach projektów z
przeznaczeniem na doposażenie gabinetów. Szkoła dysponuje dwoma gabinetami
terapeutycznymi, w których odbywają się zajęcia indywidualne lub w małych grupach
z dziećmi np. zajęcia logopedyczne.
Szkoła posiada 105 komputerów, w tym 65 przenośnych, wszystkie z dostępem do
Internetu, jedenaście tablic interaktywnych i 21 projektorów.

Placówka ma dwie sale sportowe. Jedna to sala gimnastyczna przy ul. Żwirki i
Wigury 55. Natomiast druga hala sportowa mieści się przy ulicy Młodzieżowej 1 (
często wykorzystywane do imprez środowiskowych). Ponadto przy każdej z sal
znajdują się mniejsze sale tzw. lustrzane (do zajęć tanecznych i gimnastycznych) i
zaplecze między innymi: szatnie, przebieralnie, łazienki, natryski.
Przy ulicy Żwirki i Wigury 55 znajdują się dwa place zabaw dla dzieci, usytuowane w
dwóch różnych częściach obejścia szkoły i tereny trawiaste do zabaw. Przy każdym
budynku szkoły znajdują się korty do gry

w tenisa. Oprócz krytych sal

gimnastycznych przy budynkach szkolnych znajdują się boiska zewnętrzne. Przy ul.
Młodzieżowej mieści się boisko do piłki nożnej, koszykowej, bieżnia, rozbieg do
skoku w dal. Przy ul. Żwirki i Wigury 55 znajduje się boisko „ORLIK”, do piłki
siatkowej, ręcznej, bieżnia, rozbieg do skoku w dal.
Zajęcia wychowania fizycznego mogą odbywać się na stadionie miejskim w Ślesinie
(biegi, turnieje sportowe), na „ORLIKU” w pobliżu budynku przy ul. Młodzieżowej 1, na
mini siłowni i placu zabaw na deptaku miejskim w pobliżu budynku przy ul. Żwirki i
Wigury 55.
Biblioteki są dwie: jedna w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 55 i druga przy ul.
Młodzieżowej 1. Obie placówki są wyposażone, uzupełniane o najnowsze pozycje
książkowe w ramach realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
w 2019/2020. Są dwie czytelnie wyposażone w komputery – centra multimedialne,
w jednej czytelni zorganizowano kino.
W każdym budynku funkcjonuje świetlica szkolna. Godziny pracy są dostosowane do
potrzeb rodziców i uczniów. Świetlice są czynne od 6.30 do 16.30. Uczniowie mogą
korzystać z nich przed, w trakcie i po zajęciach szkolnych. Wychowawcy świetlicy
oferują uczniom udział w zajęciach sportowych, plastycznych, komputerowych, a
także rozwijają indywidualne zainteresowania np. szachy, warcaby.
W placówce, w każdym budynku, znajdują się gabinety profilaktyki. Gabinety zostały
wyposażone w nowe sprzęty i pomoce w ramach doposażenia gabinetów w szkołach.
Opiekę medyczną nad uczniami sprawują dwie pielęgniarki.
Zespół Szkolno-Przedszkolny dysponuje dwiema kuchniami. Jedna przy ul. Żwirki i
Wigury 55 przygotowuje posiłki dla dzieci przedszkolnych, czyli śniadanie, obiad i
podwieczorek oraz obiady dla uczniów klas I – III (obiad dwudaniowy). Kuchnia przy

ul. Młodzieżowej 1 przygotowuje I i II śniadanie dla uczniów klas mistrzostwa
sportowego i dwudaniowy obiad dla uczniów.
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W placówce pracuje 3 pedagogów i 1 psycholog. Realizowane są różne formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z zaleceniami PPP-P w Ślesinie oraz
wychowawców i nauczycieli.
W Zespole od lat działa wolontariat akcyjny. Opiekunowie wraz z wolontariuszami
współpracują z następującymi placówkami:
- Hospicjum im. Jana Pawła II w Koninie
- Stowarzyszenie Polska Gospodyni
- Hospicjum św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym
- Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Radość w Głębockiem
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie
- Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym nauczyciele wraz z dziećmi
przygotowują występy dzieci na Gminny Jarmark Ochweśnicki, Zaduszki
parafialne i Jasełka. Uczniowie naszej szkoły, co roku, odczytują apel poległych pod
pomnikiem w Goraninie.
W ramach promocji zdrowego stylu życia uczniowie naszej szkoły biorą udział
w:
- wyjazdach na basen;
- akcji „Kibicuj z klasą”- wyjazdy na mecze do Poznania;

- "Białej szkole" z nauką jazdy na nartach;
- Dniu Sportu na Orliku;

W Zespole organizujemy:
- warsztaty fizyczno- chemiczne;
- spotkania z policją (Wydział Ruchu Drogowego) na temat „Bezpiecznej drogi do i ze
szkoły”;
- spotkani autorskie.

Realizujemy:

Programy:
- w ramach współpracy z PPSSE w Koninie;
- „Ja i mój uśmiech”;
- „Dziel się uśmiechem”;
- „Nie przegraj młodości”.

Projekty:
- „Żołądek do zdrowia”
- „Ortografiołki”
- „Żółty talerz”
- „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”
- „Trampolina do kina”
- „Drzewo”
- „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków”
- „Zimowe zadania bez nudy”
- „Wymiana pocztówkowa”

Eksperymenty:
- „Kto się boi hałasu?”
- „Zaczarowany obraz”,
- „Co z tym miodkiem”,
- Jaki jest śnieg?’

- „Jak powstaje bombka?”

Innowacje;
1.„Każdy inny, wszyscy tacy sami”,
2."Przedszkolaki wśród zawodów świata",
3."Biała szkoła - ABC narciarstwa",
4."Czytam z klasą lekturki spod chmurki",
5."Bezpieczeństwo w świetle zagrożeń",
6."Grafonotka, czyli kreatywne sposoby na nudę",
7."Naukowe dociekanie, czyli metoda IBSE w fizyce i chemii",
8.”Łączymy pokolenia dla naszego środowiska lokalnego",
9."I ty możesz pomóc",
10."Z nauką na Ty",
11."Nie ma informatyki bez matematyki",
12."Matematyka jest wokół nas",
13."Let's speak Eanglish",
14."Bajkowy świat na lekcjach języka angielskiego",
15. „Każdy inny, wszyscy tacy sami”,
16. „Fun with English” – zabawy z językiem angielskim.
Bardzo aktywnie uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczą w wielu akcjach
społecznych i charytatywnych takich jak:
- Paczuszka dla Maluszka,
- Tornister misyjny,
- Tydzień Tolerancji i Życzliwości,
- Dzień Wolontariatu (prelekcja p. Krzysztofa Zielińskiego),
- Zbiórka żywności dla domu dziecka w Kaczkach średnich,
- Zbiórka żywności dla podopiecznych Domu Dziecka w Nowym Świcie,
- Zbiórka dla schroniska bezdomnych zwierząt,
- Akcja „Pomóż się przytulić”,
- „Pogotowie Św. Mikołaja”,
- WOŚP;
- Zbiórka nakrętek, makulatury, elektrośmieci;
- „Żółty talerz”.

Współpracujemy ze środowiskiem:
- z biblioteką Publiczną,
- z Ośrodkiem Radość w Głębockiem,
- dietetykami,
- Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym oraz im. Jana Pawła
II w Koninie,
- Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ślesinie,
- Urzędem Miasta i Gminy w Ślesinie,
- Domem Pomocy Społecznej,
- Strażą, policją, ośrodkiem zdrowia, gabinetem weterynaryjnym oraz lokalnymi
przedsiębiorcami.
Organizujemy uroczystości szkolne:
- „Dzień Kropki”;
- „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”;
- „Wieczór z matematyką”;
- „Prawybory do sejmu i senatu”;
- „Dzień germanisty”;
- „Marzycielska Poczta- piszemy listy do chorych dzieci”;
- „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”;
- Konkurs muzyczny „Piosenka świąteczna”;
- konkursy biblioteczne i świetlicowe,
a także klasowe:
Andrzejki, Mikołajki, dzień chłopca, spotkania wigilijne, walentynki, dzień kobiet.
Nasza placówka od roku uczestniczy w międzynarodowym programie realizowanym w
szkołach na całym świecie: Klub Szkół Unicef. Od wielu lat natomiast działa Szkolne
Koło PCK. Od września 2019 roku w Zespole działają Klasy Mistrzostwa
Sportowego: klasa IV, klasa V i klasa VI.

Osiągnięcia sportowe uczniów klas IV- VIII z poprzedniego roku szkolnego:

Mistrzostwa gminy w piłkę ręczną dziewcząt – I miejsce
Mistrzostwa gminy w piłkę ręczną chłopców – I miejsce
Półfinał Mistrzostw powiatu w piłkę ręczną dziewcząt – I miejsce
Półfinał Mistrzostw powiatu w piłkę ręczną chłopców– I miejsce
Mistrzostwa Powiatu w piłkę ręczną dziewcząt – III miejsce
Mistrzostwa Powiatu w piłkę ręczną chłopców – III miejsce

Co roku, w naszej placówce, organizujemy:

Ogólnopolski Memoriał im. J. Fijałkowskiego w Halowej Piłce Nożnej Kobiet o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin,
Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSP w
Ślesinie.
Na stałe współpracujemy także z klubem UKS Delfin, Klubem Żeglarskim i LKS Ślesin.

Ponadto uczniowie biorą udział i osiągają sukcesy w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny”, konkursie matematycznym „Omnibus”, konkursie języka
angielskiego „FOX”, konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a także powiatowych, gminnych i szkolnych.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych:
- koło ekologiczne,
- koło przyrodnicze,
- koło ortograficzne,
- zajęcia artystyczne z elementami teatralnymi,
- zajęcia rozwijające zdolności polonistyczne i matematyczne,
- koło języka angielskiego,
- koło przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego,
- koło polonistyczne,
- koło języka angielskiego,
- koło historyczne,
- koło matematyczne,

- koło rozwijające zdolności i umiejętności w kl. 2,
- koło rozwijające zdolności i umiejętności w kl. 1,
- koło chemiczne,
- zajęcia rozwijające „Liczę, czytam, piszę”,
- zajęcia „Kolorowa ortografia”,
- zajęcia techniczne
- zajęcia taneczne „Bajkowe Zumbowanie”.
Realizujemy Projekty współfinansowane ze środków unijnych: „Kopalnia
kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej KOSI” i „Swego nie znacie –
geograficzny zawrót głowy w ZSP w Ślesinie”.

