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Tworzymy Szkołę:
 bezpieczną,
 nowoczesną
 przyjazną i otwartą
 odnoszącą sukcesy
edukacyjne i wychowawcze

Kontakt
ul. Stanisławowska 38/44
54 – 611 Wrocław
telefon 71 783 14 50
mail sp25@reset2.pl
www.sp25wroclaw.pl

Nasza oferta
 Ciekawe lekcje
 Liczne koła zaintereso
wań i zajęcia pozalekcyjne
 Wysoki poziom nauczania
 Dwa języki obce od klasy
czwartej

Rekrutacja
Zapisy do oddziałów
przedszkolnych i do klas
pierwszych odbywają się w
oparciu o rekrutację
elektroniczną.
Więcej informacji na
stronie:
www.wroclaw.pl/edukacja

Rozwój

Dbamy, aby czas spędzany z nami był ciekawie i efektywnie za
gospodarowany, pozwalał na odkrywanie świata, rozwijanie
przez naszych uczniów talentów i zainteresowań. Rozwój pasji i
zdolności gwarantuje szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych oraz
wysoki poziom nauczania w Szkole.

Aktywność

Staramy się, aby nasi podopieczni zdobywali swoją wiedzę przez
doświadczanie, kontakt z kulturą, tradycją i historią.

Jakość

Stale modernizowana baza i nowoczesne wyposażenie stwarzają
warunki do efektywnej pracy.
Nowoczesne pomoce naukowe pobudzają zmysły i ułatwiają
przyswajanie wiedzy.

Baza szkoły
Zespół SzkolnoPrzed
szkolny Nr 15 dysponuje do
skonałą bazą dydaktyczną.
Możemy pochwalić się
nowocześnie
wyposażonymi
pracowniami językowymi (za
równo dla klas 13 jak i 46),
nową pracownią informatycz
ną dostosowaną do potrzeb
najmłodszych, salą multime
dialną (m.in. z tablicą inte
raktywną ), salą taneczną i
salą do gimnastyki korekcyj
nej, gabinetem do terapii peda
gogicznej.
W salach lekcyjnych
klas starszych zamontowane
zostały rzutniki multimedial
ne, dzięki którym nauczyciele
mogą uczyć w sposób ciekawy i
nowoczesny. Jedna z pracowni
matematycznych posiada not
booki.
Wysoki poziom naucza
nia, zaangażowanie całej spo
łeczności
szkolnej
owocuje
sukcesami, do których zaliczamy:
 Od lat utrzymujące się bardzo
wysokie wyniki sprawdzianu po
klasie VI (powyżej średniej mia
sta i województwa)
Wysokie lokaty w konkursach
wiedzy, artystycznych, zawodach
sportowych na szczeblu dzielni
cowym, miejskim, ogólnopolskim,
międzynarodowym (laureaci w
konkursach matematycznych –
Alfik i Kangur Matematyczny,

Działalność
Samorządu
Uczniowskiego oraz Wolontariatu
nagrodzona w Samorządowym
Konkursie Nastolatków „ Ośmiu
Wspaniałych” (nagrody 2010,
2012, 2013)
 Podjęcie współpracy z ambasa
dą Francji, Gimnazjum nr 34 w
zakresie wdrożenia nauki języka
francuskiego oraz szkolenia ka
dry pedagogicznej
 Organizacja Międzyszkolnego
Konkursu Wiedzy o Krajach Unii
Europejskiej pod patronatem
Wydziału Edukacji Wrocławia.

W czasie godzin Wycho
wania Fizycznego uczniowie
uczestniczą także w bezpłat
nych zajęciach sportowych or
ganizowa nych poza szkołą, t.j
w nauce jazdy na rolkach i łyż
wach oraz w nauce pływania.
(Rodzice opłacają koszty prze
wozu).
W szkole, 3 razy w ty
godniu dyżuruje pani pielę
gniarka.
Codziennie porad
udzielają pedagodzy szkolni,
logopeda.
Świetlica szkolna opie
kuje się uczniami w trzech
przestronnych, jasnych salach,
w godz. od 7.00 do 17.00.
W godzinach od 14.00 do 19.00
działa świetlica środowiskowa
W stołówce szkolnej
przygotowywane są smaczne
obiady.

W ramach pracy dy
daktycznowychowawczej reali
zowany jest szereg działań
takich jak: zabawy i bale, za
wody sportowe, przedstawienia
i występy dla całej rodziny,
uroczyste obchody świąt i rocz
nic (np. Andrzejki, Mikołajki,
Ostatki, Pierwszy Dzień Wios
ny, Dzień Dziecka,...). Stara
my się wszechstronnie rozwijać
dzieci zarówno na terenie sz
koły, jak i poza nią.
Uczestniczymy w życiu
kulturalnym miasta: chodzimy
do teatrów, opery, na koncerty
do filharmonii, uczestniczymy
w zajęciach muzealnych oraz w
projektach Multicentrum przy
Bibliotekach Miejskich w ra
mach „Szkoła w mieście” itp.
W czasie spacerów i
wycieczek poznajemy Wrocław
i jego okolice. Staramy się za
poznać dzieci z ciekawymi
miescami i ludźmi.

Certyfikaty i wyróżnienia
Placówka jest znana i dobrze
oceniana przez środowisko lokalne
oraz władze oświatowe, o czym
świadczą liczne certyfikaty i
wyróżnienia:
 Certyfikat „Szkoła z klasą”.
 Certyfikat „Szkoły Promującej
Zdrowie”
 Certyfikat „Szkoła Dbająca o
Bezpieczeństwo”
 Certyfikat „Szkoła bez Przemocy”
 Certyfikat Polskiego
Towarzystwa Dysleksji
 Nagrodzenie szkoły przez
Prezydenta Wrocławia, medalem

„Zasłużony dla Wrocławia”.
 Nagrodzenie szkoły przez
Towarzystwo Miłośników
Wrocławia medalem z okazji 50
lecia Towarzystwa.
 Nagrodzenie szkoły medalem z
okazji 850lecia Muchoboru
Wielkiego
W roku szkolnym 2012/13 Sztan
dar naszej szkoły został odznaczo
ny Złotym Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej.
Medal otrzymali również pani dy
rektor Jolanta Dołęgowska oraz
troje nauczycieli.
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