SZKOŁA W SERCU MIASTA
W centrum Lublina jest taka szkoła,
której patriota ominąć nie zdoła.
Tu dzieci uczą się o dawnych czasach,
gdy partyzanci walczyli w lasach.
Zajęcia sportowe, naukowe koła –
To gwarantuje nam Super Szkoła.
Znamy historię i komputery,
bo jesteśmy dziećmi nowej ery.
Czy odgadliście, która to szkoła?
Dwudziestka czwórka już do Was woła!
Uczennica naszej szkoły -

Justyna K.

Szanowni Rodzice!
Wiersz naszej uczennicy najlepiej świadczy o tym jak postrzegają szkołę nasi
wychowankowie. Nasza szkoła zapewnia uczniom rzetelną wiedzę, oraz harmonijny
rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny, emocjonalny i społeczny. Pragniemy
nauczyć młodych ludzi lepszego rozumienia świata i samego siebie, świadomego
kierowania własnym życiem tak, aby było ono duchowo bogate, godne i wierne
wartościom uniwersalnym. Stwarzamy optymalne warunki zapewniające
wszechstronny rozwój ucznia w bezpiecznej i przyjaznej szkole.
Przedstawiamy Państwu naszą ofertę edukacyjną, która, mamy nadzieję, spotka się
z państwa pozytywnym odzewem.

NASZA SZKOŁA:
Łączy w sobie ponad 100 – letnia tradycję z nowoczesnością.
Uhonorowana została Dyplomem Uznania Wojewody Lubelskiego za konsekwentnie
prowadzony, zgodny i spójny program edukacji, wychowanie oparte na szacunku do
historii narodu i państwa.
Nagrodzona Medalem 700 – lecia Miasta Lublin za wkład i zaangażowanie w rozwój
miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców.

Wyróżniona Dyplomem Lubelskiego Kuratora Oświaty za imponujący dorobek oparty
na kształceniu i wychowaniu uczniów w duchu poszanowania fundamentalnych
wartości dobra, prawdy i piękna.
Nagrodzona Pucharem Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze.
Wyróżniona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Medalem
„Pro Memoria” za działania wychowawcze w duchu patriotyzmu.
Uhonorowana certyfikatem „Szkoła Promująca Zdrowie”.

CO NAS WYRÓŻNIA:

 Położenie w centrum Lublina.
 Wychowanie w duchu patriotycznym.
 Czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym naszego miasta.
 Realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami kultury.
 Praca nad sukcesem każdego dziecka.
 Rozwój umiejętności językowych na pozalekcyjnych kołach językowych oraz
we współpracy ze Szkołą Językową „Focus”.

 Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, literackich i artystycznych.
 Osiągnięcia sportowe i innowacje z gimnastyki sportowej i piłki siatkowej.
 Rozwijanie talentów sportowych w ramach „Akademii Sportowej”.
 Współpraca z instytucjami wspierającymi nas w nauczaniu: Wojewódzka
Biblioteka Publiczna, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Dom Słów,
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Galeria Labirynt

 Realizacja projektów promujących zdrowie we współpracy z poza szkolnymi
instytucjami działającymi w tym aspekcie.

 Innowacje pedagogiczne realizowane na różnych przedmiotach.
 Wyjścia do różnych instytucji na zorganizowane zajęcia tematyczne i
przedmiotowe.

 Udział w zajęciach i warsztatach organizowanych w ramach Lubelskiego
Festiwalu Nauki.

 Nauka gry na instrumentach we współpracy ze Szkołą Muzyczną.
 Prężnie działający chór szkolny, nie tylko uświetniający uroczystości szkolne i
poza szkolne, ale również zdobywający laury w wielu konkursach.

 Bardzo aktywnie działający „Wolontariat” organizujący różnorodne akcje na
terenie szkoły.

 Wieloletnia, ścisła współpraca z Akademią Przyszłości, gdzie studenci jako
wolontariusze pomagają uczniom w pokonywaniu różnych trudności
edukacyjnych i społecznych.

 Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.
 Znajomość wszystkich uczniów, brak anonimowości dzięki niedużej liczbie
klas.

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:
Profesjonalnie przygotowana kadrę pedagogiczną.
Naukę w systemie jednozmianowym od 8.00 do 16.00
Nowoczesna bazę dydaktyczną.
Projektory multimedialne we wszystkich salach, tablice
interaktywne. Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej.
Bezpłatna naukę pływania na basenie Aqua Lublin.
Profesjonalna opiekę psychologiczno – pedagogiczną: logopeda, pedagog,
pedagog specjalny.
Atrakcyjne zajęcia w świetlicy szkolnej: szachy, zajęcia plastyczne i muzyczne, gry
i zabawy grupowe, zajęcia stolikowe, czytelnicze, teatralne, kodowanie na
dywanie, zajęcia z robotyki w godz. od 6.30 do 17.00.
Pyszne posiłki przygotowywane na miejscu, w naszej kuchni. Plac zabaw „Radosna
Szkoła”.
Szczególną dbałość o bezpieczeństwo – monitoring, dyżury przy
wejściu. Opiekę medyczną i stomatologiczną.

