PROGRAMY EDUKACYJNE

Nasz adres:
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich
w Galinach
Galiny 69 11-214 Galiny

Chwała ci lesie wieczysty, chwała
Chramie praojców, kolebko ludów
Sławi cię ziemia cała!
Tyś wielki pośród przyrody cudów
Za dary twoje,
Za moc i krasę
Cześć ci po wszelkie czasy!

Tel/fax. 897612224
Wszystkie dodatkowe informacje znajdziesz
na stronie: www.sp-galiny.gminabartoszyce.pl
a jeśli masz jakieś pytania zawsze możesz
do nas napisać, nasz adres to:
sp-galiny@gmina-bartoszyce.pl

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich
w Galinach
istnieje od 1945 roku i ma bogatą tradycję.
W obecnym budynku funkcjonujemy od 1969 r.
Jesteśmy ściśle związani ze środowiskiem lokalnym,
a nasz patron obecny jest w wielu naszych
działaniach i przedsięwzięciach.

ZAPRASZAMY!

Szwaruny
Jako jedyna szkoła w powiecie bartoszyckim i
powiatach ościennych już czwarty rok
uczestniczymy w programie MISTRZOWIE
KODOWANIA, ucząc dzieci podstaw
programowania.

Minty
Galiny

Węgoryty
Bajdyty

BEZPŁATNY
Borki
Trutnowo

DOJAZD

Przyjdź, zobacz, przekonaj się
ile korzyści mamy dla każdego ucznia
i jego rodziców.

NASZE WALORY
Dogodne położenie: W centrum miejscowości, a
jednocześnie w bezpiecznej odległości od głównej
drogi. Bliskość Ośrodka Zdrowia i świetlicy
wiejskiej.
Dogodny dojazd:
▪ autobusem (bezpłatny dla uczniów z Mint,
Szwarun i innych miejscowości od 3 km);
▪ samochodem – parking przy szkole.
Zajęcia w systemie jednozmianowym:
od godz. 8:10 do 14:30.
Całodzienna opieka świetlicowa.
Bogata baza szkoły:
▪ dwa boiska szkolne (utwardzone i z zieloną
murawą);
▪ plac zabaw, plac rekreacyjny;
▪ sala zabaw;
▪ stołówka, świetlica szkolna z bogatym
wyposażeniem;
▪ biblioteka z księgozbiorem dostosowanym do
potrzeb i zainteresowań czytelników;
▪ sala komputerowa;
▪ trzy sale wyposażone w tablice multimedialne,
wszystkie sale wyposażone w projektory
multimedialne i dostęp do Internetu;
▪ bogactwo pomocy dydaktycznych, w tym:
mikroskop multimedialny, kamera, dyktafony, sprzęt
audio i wideo, oprogramowanie itp.;
▪ wi-fi w szkole;
▪ przestronne, jasne sale lekcyjne i korytarze.

NASZA OFERTA
Oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana jest do
wieku i potrzeb uczniów. Proponujemy:
Koła przedmiotowe:
▪ matematyczne;
▪ j. angielskiego;
▪ przyrodniczo-ekologiczne.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
▪ kulinarne;
▪ artystyczne: muzyczno-taneczne, plastyczne;
▪ komputerowe.

NASZE OSIĄGNIĘCIA
Czołowe miejsca w konkursach: matematycznych,
plastycznych, recytatorskich, ekologicznych,
muzycznych, w zawodach i turniejach sportowych i
pożarniczych na szczeblu gminnym.
Zwycięstwa w Powiatowym Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i
reprezentowanie powiatu na szczeblu wojewódzkim.

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego

Zajęcia wspierające uczniów:
▪ dydaktyczno-wyrównawcze;
▪ arteterapeutyczne;
▪ logopedyczne;
▪ socjoterapeutyczne;
▪ sportowe: SKS, koło sportowe.
Ponadto zapewniamy możliwość udziału w
konkursach, zawodach, przeglądach, akcjach,
projektach i programach edukacyjnych,
wyjazdach do kina, teatru, na basen i na
wycieczki.

Kadra – profesjonalna, doświadczona i stale
doskonaląca się, zgodnie z potrzebami i rozwojem
dydaktyki.
Jesteśmy jedną z niewielu szkół w kraju

szczycących się tytułem
Szkoły Promującej Ruch Naukowy.

