Nowa „Jedynka” wciąż z myślą o uczniach
Kolejna reforma oświaty, tym razem przygotowana głównie z myślą o szkołach
średnich, dotknęła przede wszystkim gimnazja, wykluczając je z systemu nauczania. Wydaje
się, że jak za dotknięciem „odczarowującej” różdżki osiemnaście lat niełatwej, lecz owocnej
pracy nagle przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. W wyniku reformy wraz z rokiem
szkolnym 2017/18 decyzją organu prowadzącego największe łańcuckie samodzielne
Publiczne Gimnazjum nr 1, jedyne w powiecie uhonorowane trzykrotnym prestiżowym
Certyfikatem Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom, przekształcone zostało w Szkołę
Podstawową nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Błyskawiczne tempo reform z pewnością nie sprzyja dobrym zmianom, ale mimo
trudności „Jedynka” jak zwykle stanęła na wysokości zadania. Na naszych oczach szkoła
przechodzi kolejną metamorfozę. Nauczyciele bardzo szybko przystosowali się do nowych
okoliczności. Pół roku intensywnej pracy w szkole pod nowym szyldem przynosi wymierne
efekty, skłania jednocześnie do pierwszych refleksji, podsumowań i planów na przyszłość.
Siódmoklasiści w miejsce gimnazjalistów
Wraz z nowym rokiem szkolnym obok tzw. wygaszanych oddziałów gimnazjalnych
miejsce klas pierwszych zajęli siódmoklasiści. Dla doświadczonych w pracy z kilkunastoletnią
młodzieżą nauczycieli to nic nowego, a dla młodzieży spore korzyści. Przede wszystkim
możliwość zgłębiania wiedzy pod okiem doświadczonych pedagogów oraz kontakt z nieco
starszymi kolegami dający poczucie samodzielności, niezależności i dorastania. Tego typu
zmiany na tym etapie życia są jak najbardziej wskazane, gdyż stanowią pierwszy krok w
dojrzałość. Siódmoklasiści bez problemu odnaleźli się więc w nowej szkolnej rzeczywistości,
tym bardziej, że wybór „Jedynki” był świadomy i niczym niewymuszony.
Siódmoklasiści uczą się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, w
których podczas zajęć wykorzystywany jest sprzęt multimedialny (laptopy, tablice
multimedialne). Należy podkreślić, że udział szkoły w projekcie Łańcucka Akademia Nauki
pozwolił na pozyskanie do wszystkich sal lekcyjnych 26 laptopów, projektorów
multimedialnych LED i ekranów. Nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwił m.in.
wprowadzenie dziennika elektronicznego. Ponadto w ostatnich latach zmodernizowane
zostały szatnie, dlatego każdy uczeń posiada własną szafkę.
Przygotowana przez pedagogów bogata oferta zajęć edukacyjnych z pewnością
zaspokaja potrzeby i wymagania uczniów. Mając na uwadze wszechstronny rozwój swych
wychowanków, nauczyciele prowadzą zajęcia rozwijające uczniowskie pasje i
zainteresowania oraz poszerzające ich wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach.
Uczniowie już próbują swych sił w konkursach przedmiotowych i zdobywają pierwsze laury.
Wśród zaproponowanych są również zajęcia adresowane do uczniów o specyficznych

potrzebach, które mają na celu wyrównać u nich ewentualne braki programowe i
przygotować do końcowego egzaminu. To zajęcia wyrównawcze.
Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz prowadzą zajęcia,
uatrakcyjniając je nowoczesnymi metodami. Angażują uczniów w ciekawe projekty
edukacyjne, np. projekt przyrodniczy „Ciekawi świata”. Ponadto konstruują ciekawe oferty
dodatkowych działań dydaktycznych, stawiając sobie również za cel kształcenie postaw
wrażliwego odbiorcy kultury, estety, recenzenta oraz uwrażliwienie na takie wartości, jak
piękno czy dobro. Temu służą m.in. wyjazdy do kina i teatru, (np. przedstawienie „Opowieść
wigilijna”)połączone z lekcjami teatralnymi oraz filmowymi, lekcje oraz warsztaty muzealne,
zajęcia w kościele farnym, a także zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie
(np.„Zbigniew Trześniowski – regionalista i folklorysta”)czy spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.
Nie sposób pominąć także licznych działań Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
angażujących siódmoklasistów, który inicjuje i przeprowadza szereg ciekawych akcji, np.,
organizuje konkursy, dyskoteki (andrzejkowe, choinkowe, walentynkowe), mikołajki,
kiermasze świąteczne, zbiórkę surowców wtórnych, dba o wystrój szkoły.
W klasie siódmej na szeroką skalę prowadzone są również działania profilaktyczne,
m.in. zajęcia integracyjne prowadzone przez psychologa p.M. Kaczkę i pedagoga p. I. Pysz,
wyjazdy integracyjne - „Leśna Zagroda” w Czarnej, „Co musisz wiedzieć o HIV”- zajęcia
prowadzone przez higienistkę – p. E. Szczęch, zajęcia warsztatowe PPP –„ Style uczenia się”,
warsztaty profilaktyczne „Trzymaj formę z ALO” pod hasłem „Odkrywaj pasje” nastawione
na twórcze wykorzystanie czasu wolnego i rolę hobby w profilaktyce ryzykownych
zachowań, a także spotkanie z przedstawicielem KPP – „ Odpowiedzialność karna nieletnich”.
Wychowawca ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania.
Angażuje rodziców do pracy na rzecz placówki. Rodzice są sojusznikami szkoły, a dzieci czują,
że są tu akceptowane i bezpieczne.
Witamy pierwszoklasistów
Największym wyzwaniem dla szkoły okazali się jednak siedmiolatkowie, którzy po
osiemnastoletniej przerwie znów wkroczyli w mury tutejszej „podstawówki”, a ta przywitała
ich wyjątkowo serdecznie i ciepło. Najmłodsi uczą się bowiem w pięknie odnowionych,
kolorowych i odpowiednio wyposażonych specjalnie na ich potrzeby pracowniach. Tu czują
się pewnie i bezpiecznie. Niewątpliwie sprzyja temu szkolna atmosfera – życzliwość
dorosłych i pełna akceptacja ze strony starszych kolegów.
Widocznym na co dzień wyrazem specyficznej zażyłości, koleżeństwa i partnerstwa
między najmłodszymi i najstarszymi uczniami „Jedynki” jest m. in. tzw. „przybijanie
piątek”podczas przerw międzylekcyjnych. Z własnej inicjatywy gimnazjalistki z klasy trzeciej
w godzinach popołudniowych uczestniczą w zajęciach świetlicowych pierwszoklasistów,
organizując dzieciom ciekawe gry, zabawy oraz pomoc w lekcjach. Z pewnością ich pasja

społecznikowska niesie wiele korzyści. Dzięki niej najmłodsi mają świadomość, że są lubiani i
akceptowani przez starszych kolegów, ufają im. Postawa gimnazjalistek to dla
pierwszoklasistów piękna lekcja wychowawcza o wartości koleżeństwa i bezinteresowności.
Pod opiekuńczymi skrzydłami swych starszych kolegów i koleżanek dzieci z każdym dniem
nabierają szkolnej dojrzałości i pewności siebie. Stają się otwarte, twórcze, komunikatywne,
dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami, są gotowe do podjęcia obowiązków
na kolejnym szczeblu edukacji.
Ich kreatywność i samodzielność przejawia się w wielu dziedzinach. Są
współorganizatorami wielu imprez oraz uroczystości o zasięgu szkolnym, a nawet
pozaszkolnym, np.: Pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości,
Jasełka czy Dzień Babci i Dziadka. Uczestniczą w wielu różnorodnych projektach, min.
pokazach fizycznych przygotowanych dla nich przez siódmoklasistów pod hasłem ”Czy
powietrze coś waży?”., szlachetnej akcji „Misie ratownisie” czy projekcie ”Poznajemy nasze
dziedzictwo kulturowe – stolicę Polski Warszawę”. Szkoła stawia sobie również za cel
rozbudzenie w najmłodszych potrzeb kulturalnych, stąd wyjazdy do rzeszowskich teatrów
(spektakl „Calineczka”) czy udział w niecodziennym spektaklu kamishibai zorganizowanym
przez szkolną bibliotekę.
Mówiąc o pracy z najmłodszymi, nie sposób pominąć działań świetlicy szkolnej.
Należący tu pierwszoklasiści tworzą tzw. grupę świetliczaków, czego dobitnym
potwierdzeniem było uroczyste pasowanie na świetliczaka. Czas spędzony w świetlicy
zawsze wypełniony jest intensywnie. Dzieci nie tylko odrabiają tu prace domowe, ale także
rozwijają talenty czytelnicze, plastyczne czy sportowe, łącząc zabawę z nauką.
Należy również dodać, że w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie klas pierwszych
naszej szkoły uczestniczą w zajęciach sportowych, swoich pierwszych minitreningach z piłki
nożnej. 18 pierwszaków z ogromnym zaangażowaniem podczas proponowanych przez
trenera p. Adama Naroga gier i zabaw doskonali swoje umiejętności współzawodnictwa i
współpracy w grupie, poznając w ten sposób elementy techniczne rzemiosła piłkarskiego.
Czwartoklasiści mile widziani w gronie pierwszo- i siódmoklasistów
Siedem miesięcy rzetelnej pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Łańcucie daje nadzieję
na przyszłość, pokazuje, że szkoła nie boi się zmian i jest otwarta na nowe wyzwania.
Systematyczna praca, zaangażowanie, ambicja i twórcze działania przynoszą efekty dla
wszystkich. Potwierdzają, że nad rozwojem dzieci i młodzieży czuwają pedagodzy – ludzie
jej oddani, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywają nowe
umiejętności. Mają przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, doświadczenie w prowadzeniu klas integracyjnych oraz oddziałów ze
zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego. Wielu posiada kwalifikacje do nauczania co
najmniej dwóch przedmiotów.

Aby jednak placówka mogła nadal się rozwijać i tętnić życiem, konieczni są uczniowie.
Dlatego w roku szkolnym 2018/19 SzkołaPodstawowa nr 1 w Łańcucie ogłasza nabór do klas
pierwszych, siódmych i czwartych, dla których przygotowana została specjalna oferta
edukacyjna obejmująca:
- naukę na jedną zmianę,
- możliwość utworzenia klas z dodatkowymi zajęciami piłki nożnej (2 godz.) oraz klas z
dodatkowym językiem angielskim (1 godz.),
- zmodernizowane szatnie z indywidualnymi szafkami dla każdego ucznia,
- oddzielne szatnie dla klas 1-4,
- 20 dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych posiadających tradycyjne pomoce, a
także laptopy, projektory multimedialne LED i ekrany, tablice multimedialne, telewizory,
DVD, stały dostęp do Internetu
- nowoczesną salę informatyczną,
- obiekty sportowe: salę gimnastyczną i siłownię oraz pomieszczenia, w których uczniowie
przygotowują się do lekcji wychowania fizycznego,
- zajęcia na basenie w ramach godzin wychowania fizycznego,
- bibliotekę wyposażona w odpowiednią literaturę dla dzieci i młodzieży,
- świetlicę dla klas najmłodszych,
- stołówkę,
- gabinet pedagoga i psychologa,
- gabinet higienistki,
- sklepik wyposażony w produkty odpowiednie dla dzieci, w tym wodę mineralną, soki,
owoce i świeże kanapki,
- monitoring (w trosce o bezpieczeństwo uczniów),
- uczestnictwo w projektach realizowanych we współpracy z Łańcuckim Stowarzyszeniem
Oświatowym gwarantujące dofinansowanie do wycieczek edukacyjnych i zajęć sportowych,
- dziennik elektroniczny.
W tym miejscu należy podkreślić, że w ostatnich latach w szkole systematycznie
wykonywano szereg remontów wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Odnowiono elewację,
wymieniono okna i dach, zmodernizowano kuchnię, wyremontowano szatnie, wymalowano
sale lekcyjne i korytarze. W ubiegłym roku wybrane pracownie przystosowano dla potrzeb
edukacji wczesnoszkolnej, wyposażając je w meble i pomoce dydaktyczne, a także
wygospodarowano pomieszczenia na łazienkę dla najmłodszych oraz świetlicę wyposażoną w
niezbędne pomoce, gry edukacyjne, przybory . Otoczenie szkoły stanowi boisko wyłożone
kostką. Całość jest ogrodzona i zamykana. Dogodna lokalizacja placówki w centrum miasta
powoduje łatwy dostęp do instytucji kulturalnych nie tylko w Łańcucie, ale także w
Rzeszowie. Budynek szkoły, mimo że liczy ponad sto lat, jest zadbany, funkcjonalnie
urządzony i wyposażony w nowoczesne pomoce. Nauczyciele są przyjaźnie nastawieni do
swych wychowanków, otwarci na innowacje, kreatywni i zaangażowani. Uczniowie nie czują
się w szkole anonimowo, każdy jest znany i w pełni akceptowany

Biorąc pod uwagę powyższe atuty Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie, z całą
pewnością można stwierdzić, że jest gotowa na przyjęcie w roku szkolnym 2018/19 nowych
uczniów oraz otwarta na propozycje i oczekiwania rodziców.
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