
  

Serdecznie zapraszamy przyszłych 
uczniów do naszej szkoły. 

Zapewniamy wysoki poziom nauczania 
i przyjazną atmosferę.



  

 
 

Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława Staszica

  Zespół Szkół 
w Turośni Kościelnej 



  



  

Szkołę Podstawową w Turośni Kościelnej zorganizowano 
w 1920 roku. Początkowo szkoła mieściła się w 

prywatnych domach, potem w budynku parafialnym. 
W 1963 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły.

W 2020 roku obchodziliśmy stulecie powstania Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni 

Kościelnej. Z tej okazji powstała tablica upamiętniająca 
naszego patrona w wejściu do szkoły oraz wystawa zdjęć 

pokazująca pracę szkoły w przeszłości.

Historia szkoły



  

Nasi nauczyciele ukończyli następujące 
studia podyplomowe oraz kursy:

● Oligofrenopedagogika
● Tyflopedagogika
● Logopedia
● Stosowana Analiza Zachowania
● Terapia Pedagogiczna
● Ingegracja sensoryczna
● Trening Zastępowania Agresji
● Trening Umiejętności Społecznych

Szkoła dzisiaj



  

● Przyjaciele Zippiego
● Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
● Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu
● Pedagogika specjalna
● Alternatywne sposoby komunikacji
● Mindfulness: elementy treningu uważności

Kadrą kieruje Dyrektor Pani 
Ewa Małgorzata Chrabołowska 

oraz Wicedyrektor Pani Beata Szymoniuk



  

Szkoła realizuje zajęcia dostosowane 
do potrzeb dziecka: 

● Gimnastyka korekcyjna
● Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
● Zajęcia wyrównawcze
● Zajęcia rewalidacyjne



  

● Zajęcia logopedyczne
● Trening umiejętności społecznych
● Zajęcia kształtujące kompetencje

 społeczno – emocjonalne
● Zajęcia świetlicowe
● Trening zastępowania agresji



  

Zajęcia dodatkowe rozwijające 
zainteresowania 

i zdolności dzieci: 
● Szachy           
● Koło matematyczno – przyrodnicze
● Basen
● Koło teatralne Turgina
● Zajęcia taneczne ZUMBA
● SKS



  

● Zajęcia z programowania
● Zajęcia rozwijające uzdolnienia 

z języka angielskiego, biologii, chemii
● Zajęcia wokalne chóru szkolnego



  

Baza dydaktyczna 
oraz wyposażenie szkoły

      Budynek szkoły spełnia wymogi 
architektoniczne uwzględniając potrzeby 
osób niepełnosprawnych (winda, platforma 
oraz podjazdy). W szkole zamontowano 
bezstresowe dzwonki. Klasopracownie 
wyposażone są w nowoczesne meble, liczne 
pomoce dydaktyczne oraz multimedialne.



  

Pracownia języka angielskiego



  

Pracownie informatyczne



  

Pracownie humanistyczne



  

Klaso-pracownie 1-3



  

Gabinet pedagoga 
oraz psychologa



  

Sala integracji sensorycznej



  

   W szkole funkcjonuje świetlica 
w godzinach 7.00 – 17.00, stołówka 
oraz kuchnia, która przygotowuje 
domowe posiłki. 



  



  

Szczycimy się bogatym 
księgozbiorem oraz czytelnią



  



  

Dysponujemy miejscem 
do uprawiania sportu oraz relaksu



  

Obszary działań szkoły
Formy, metody nauczania

Praca zdalna na platformie Teams w czasie pandemii.

Wzbogacenie metod nauczania o metody oparte na aktywizacji 
oraz technologii informacyjno – komunikacyjne. Korzystanie z 
nowoczesnych metod dydaktycznych. 

Wykorzystywanie elementów oceniania kształcującego.
Korzystanie z dziennika elektronicznego VULCAN.

Wyjazdy do teatru, kina, wycieczki krajoznawcze.

Innowacje pedagogiczne. 
●

Indywidualizacja nauczania. 



  

Nauczanie zdalne na platformie 
Teams



  

Wycieczki



  

Szkolne tygodnie profilaktyki 



  

Nauka ekonomii, przedsiębiorczości 



  

Zdobywanie umiejętności 
językowych

    Dni języków obcych



  

Przegląd kolęd 
i piosenek świątecznych 



  

Promocja zdrowego stylu życia



  

Szkolne warsztaty kulinarne, 
spotkania z dietetykiem



  

Rozgrywki sportowe 



  

Wychowanie do wartości



  

Uroczystości patriotyczne



  

Klasowe spotkania opłatkowe



  

Obchody Święta 
Edukacji Narodowej



  

Rodzinne święta



  

Wolontariat



  



  

Samorząd uczniowski



  

Uczniowski klub sportowy



  



  

Wizyta w gminnej bibliotece



  

Nasi uczniowie biorą udział 
w licznych konkursach:

Konkursy fotograficzne

XIII regionalny konkurs „Mistrz origami”

Wojewódzki konkurs „112 ratuje życie”

Konkurs powiatowy „8 wspaniałych”

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Konkursy ortogragiczne

Konkursy recytatorskie



  

Ogólnopolski konkurs wiedzy 
OLIMPUSEK

Ogólnopolski konkurs wiedzy 
matematycznej KANGUR

Ogólnopolski konkurs EdiPanda

Ogólnopolski konkurs Orzeł

Szkolne konkursy profilaktyczne

Liczne konkursy organizowane przez 
bibliotekę

● Zawody sportowe, konkursy klasowe



  

Nasza szkoła pociada certyfikat 
Szkoły z klasą



  

Współpraca z rodzicami

Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami. 
Uczestniczą w licznych uroczystościach, 
spotkaniach szkolnych oraz klasowych. 
Co miesiąc odbywają się konsultacje. 
Systematycznie spotykamy się na 
wywiadówkach. Otrzymują wsparcie 
 w zakresie nauczania oraz wychowania 
dziecka. 



  

Szkoła współpracuje z: 

Gminym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Komisariatem Policji

Władzami lokalnymi oraz samorządowymi

Strażą Pożarną

W szkole dzieci mają zapewnioną opiekę 
pielęgniarki szkolnej, pedagoga oraz psychologa.



  

Szkoła realizuje programy 
profilaktyczne oraz innowacje

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Od grosika do złotówki

Przyjaciele Zippiego

Falochron

Czytam z klasą – Lekturki Spod Chmurki

Learn english with Insta.Ling

Biblioterapia   
●



  

Świętujemy ważne uroczystości



  

Andrzejki klasowe



  

Bal karnawałowy



  

Mikołajki



  

Walentynki
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