Co wyróżnia naszą szkołę?



nasza placówka jest otwarta na potrzeby rodziców i
środowiska ,bierzemy aktywnie udział w imprezach
środowiskowych, np. Sprzątanie Świata, Młodzi
ostródzianie rozkochani w swej krainie”, ”Biegi uliczne”,



współpracujemy m.in. z policją, Strażą Miejską, Miejską
Biblioteką Publiczną, , Centrum Kultury w Ostródzie,
OCRiS , Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
przedszkolami, PCK,



jesteśmy największą szkołą, położoną w centrum miasta
blisko Stadionu Miejskiego, Aquaparku ,



realizujemy innowacje pedagogiczne, stosujemy
nowoczesne, aktywizujące metody nauczania.



posiadamy 3 oddziały klas „0” ,stwarzając najmłodszym
dzieciom dobre warunki do nauki i zabawy, prowadzimy
edukację 5- i 6-latków,



pracujemy w systemie jednozmianowym,



nauka języka angielskiego od klasy pierwszej,



organizujemy półzimowisko podczas ferii zimowych i
półkolonie podczas wakacji,



organizujemy spotkania muzyczne prowadzone przez
muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej,



organizujemy Schronisko Młodzieżowe podczas wakacji,



uzyskaliśmy trzykrotnie Certyfikat Szkoły Promującej
Zdrowie,



dbamy o
bezpieczeństwo
uczniów-monitoring



prowadzimy gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjnokompensacyjne, zajęcia z logopedą, dyżury psychologa,





organizujemy konkursy szkolne ,dzieci uczestniczą w
międzyszkolnych konkursach, w ten sposób dajemy
uczniom możliwość wykazania się różnymi talentami,

wykwalifikowana
kadra pedagogiczna i
pozostały personel
dbają o wszechstronny rozwój dziecka,



przygotowujemy tematyczne i okolicznościowe wystawy,
imprezy szkolne zgodne z tradycją szkoły na wysokim
poziomie artystycznym,

Staramy się , by uczniowie
naszej szkoły
uczyli się w przyjaznej atmosferze





wydajemy gazetkę szkolną „Życie Czwórki”, redagowaną
przez uczniów,






redagujemy stronę internetową ,informując o
osiągnięciach uczniów i wydarzeniach z życia szkoły,



posiadamy kolorowe sale lekcyjne, dostosowane do
potrzeb wychowanków, jasne korytarze szkolne,
udekorowane aktualnymi i estetycznymi gazetkami i
pracami uczniów ,











uczestniczymy w programie „Czytające szkoły” w ramach
kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom,
uczestniczymy w programie ”Owoce w szkole”, ”Mleko
w szkole”,
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byli wspomagani w indywidualnym rozwoju,
dążyli do aktywności poznawczej,
nabyli wartości etyczne, byli tolerancyjni, otwarci,
ciekawi świata, świadomi swoich praw i obowiązków,
byli wrażliwi i potrafili nieść pomoc,
byli dumni z faktu, że są Polakami i ostródzianami,
potrafili współpracować w grupie,
rozwijali sprawność fizyczną i doskonalili samodzielność,
byli uczestnikami i twórcami kultury na miarę swoich
możliwości,
potrafili dostrzegać piękno otaczającego świata,
byli pod fachową opieką pedagogiczną,
czuli się bezpiecznie,
odkryli w sobie różnorodne talenty
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