
Dobry początek przygody z edukacją 
Jest nam bardzo miło, że zechcą Państwo zapoznać się z najważniejszymi informacjami na 

temat Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile.  

Dzisiejszy świat stwarza wiele szans i możliwości, o których nie tak dawno nie mogliśmy 
nawet marzyć. Każda szansa jest również wyzwaniem wiążącym się z przygotowaniem dzieci do 
życia w coraz bardziej wymagającym świecie. Edukacja na najwyższym poziomie to ten element, 

który może zapewnić nowemu pokoleniu wejście w dorosłe życie pewnym krokiem. Nie będziemy tu 

opisywać długoletniej tradycji szkoły, naszego bogatego doświadczenia, wszystkich osiągnięć i 
sukcesów. Dla naszej kadry najważniejsza jest teraźniejszość w zakresie tego, co możemy 

zaoferować naszym uczniom i ich rodzicom, aby zagwarantować im dobrą przyszłość. 
Decyzja odnośnie tego, do której szkoły posłać naszego malucha jest bardzo ważna. 

Współcześni rodzice są osobami aktywnymi, świadomymi i wymagającymi. Wiedzą, czego chcą dla 
swoich dzieci i względem tego mają jasno sprecyzowane oczekiwania. Zapewne zgodzą się Państwo 

również, że współczesne nauczanie powinno być nastawione na indywidualne potrzeby 
wychowanków w ten sposób, aby rozbudzać w nich pasje, kreatywność i umiejętność sprawnego 
funkcjonowania w świecie. Jesteśmy pewni, że chcieliby Państwo właśnie takiej szkoły dla swojej 

pociechy – bezpiecznej, nowoczesnej, z szeroką ofertą edukacyjną, a co najważniejsze – tworzonej 
specjalnie z myślą o potrzebach Waszego dziecka. W Zespole Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy, nad 
sprostaniem oczekiwaniom współczesnych rodziców i ich pociech, czuwa sztab specjalistów. 

 
LOKALIZACJA 

Nasza placówka mieści się na spokojnym, cichym osiedlu Staszyce – w otoczeniu drzew, z 
daleka od ruchliwych ulic. Mieści się ona w dużym, nowoczesnym budynku, dostosowanym 

architektonicznie do potrzeb naszych uczniów.  
Poziom klas I-III mieści się na parterze i składa się z szeregu kolorowych, przestronnych 

sal zajęć wzdłuż jasnego holu, oddzielonego od części szkoły przeznaczonej dla uczniów starszych 

klas i przeznaczonego wyłącznie do dyspozycji najmłodszych dzieci.  
 
WYPOSAŻENIE 

Każdy z naszych uczniów posiada własną, zamykaną na klucz szafkę, w której może 
schować strój na zajęcia ruchowe, kurtkę, czy buty na zmianę. Przestronne sale wyposażone są w 
bogatą paletę pomocy naukowych, w tym tablice interaktywne co umożliwia nam realizację lekcji 
multimedialnych. Dysponujemy również doskonale wyposażoną Salą Zabaw, której główną atrakcją 

są gigantyczne piankowe klocki oraz zabawki logiczne. 

 
PRACOWNICY SZKOŁY 

Nauczyciel jest osobą, której zadaniem jest wydobyć z ucznia jego potencjał, rozbudzić 
jego zainteresowanie światem oraz zdiagnozować ewentualne problemy. Dlatego w tym zawodzie, 
ważne jest ciągłe dokształcanie się, śledzenie trendów pedagogicznych i poznawanie coraz to 

nowych metod pracy z uczniem. Nie wyliczając szkoleń, w których uczestniczymy, ilości fakultetów 
które posiada nasz zespół oraz studiach i kursach nowoczesnych technik pracy z uczniem, zarówno 
zdolnym, jak i z problemami – proponujemy zajrzeć do oferty zajęć dodatkowych. Najważniejsze 
jest to, że chcąc zapewnić rodzicom swoich uczniów najwyższą jakość nauczania, zatrudniamy 

prawdziwych pasjonatów pedagogiki, osoby z misją. Muszą Państwo wiedzieć, że w naszej placówce 
rodzic zawsze jest równorzędnym partnerem, z którym dzielimy się z swoją wiedzą pedagogiczną, 
na bieżąco informujemy o materiale nauczania, postępach i trudnościach naszych wychowanków, 

proponujemy wgląd w prace uczniów oraz nie widzimy problemu w organizacji indywidualnych 
konsultacji również poza zebraniami z rodzicami, po których odbywają się zawsze. 

Szeregi naszego personelu zasilają również specjaliści gimnastyki korekcyjnej, psycholog, 

pedagog logopeda i terapeuta. Dzieciom zapewniamy również opiekę medyczną. 
 
WAŻNE MIEJSCA 
 Niewątpliwie najważniejszym miejscem dla ucznia przestępującego próg szkoły jest jego 

sala zajęć, w której spędza większość dnia. Nasze klasy są przestronne, kolorowe, jasne i ciepłe. 
Stoliki i krzesełka dostosowane są do dzieci różnego wzrostu.  

Toalety w głównym hollu przeznaczone są wyłącznie do użytku najmłodszych dzieci i ich 

przemyślano w taki sposób, aby nawet najniższe dzieci nie miały problemu z samoobsługą.  
 Już pierwszoklasiści zapisują się licznie do szkolnej biblioteki, która jest zwykłym miejscem 
wypożyczania książek, ale też miejscem spotkań z bohaterami najpiękniejszych dziecięcych baśni 

podczas wielu zajęć i spotkań organizowanych przez miłe panie bibliotekarki w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. 

 Istotnym miejscem jest też duża, doskonale wyposażona świetlica, która oferuje szeroki 
pakiet zajęć różnego typu, organizuje ciekawe konkursy i jest miejscem nie tylko zabaw, ale też 



odpoczynku. Przez cały czas pozostawania w świetlicy nasi podopieczni pozostają pod opieką 
profesjonalnego personelu. 
 Zajęcia sportowe przy sprzyjającej pogodzie odbywają się na bezpiecznym, wydzielonym 

boisku szkolnym. Posiadamy też dwie sale do realizacji wychowania fizycznego – dużą tradycyjną 
salę sportową i mniejszą salę dostosowaną do przeprowadzania zajęć z gimnastyki lub tanecznych. 
  

ZAJĘCIA DODATKOWE 

 Wiemy, że rodzice lubią mieć możliwość wyboru zajęć dodatkowych, na które mogą 
uczęszczać ich pociechy. Proponujemy bogatą ofertę bezpłatnych, dodatkowych zajęć,  

z których każdy uczeń może wybrać coś dla siebie. W naszej szkole funkcjonują liczne koła 
zainteresowań, między innymi wokalne, plastyczne, czy pierwszej pomocy. Od przyszłego roku 
przywrócone zostaną również unikatowe regularne zajęcia relaksacyjne oraz komunikacji 
interpersonalnej. Bierzemy udział w europejskim programie „Trampolina do sukcesu” 

gwarantującym najwyższą jakość ciekawych zajęć skierowanych na indywidualne potrzeby ucznia, 
nie tylko z problemami w nauce, ale i szczególnie uzdolnionego. 

Nasi wychowankowie biorą udział w licznych konkursach – plastycznych, muzycznych, czy 

przyrodniczych. Organizujemy zawody sportowe, matematyczne, a nawet turnieje szachowe, czy 
językowe. Dzieci bardzo lubią publiczne wręczanie nagród i dyplomów, które przy okazji różnych 
uroczystości odbywają się kilka razy w roku.  

 
BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE 
 

Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej dzieci cały dzień, włącznie z wszystkimi przerwami 

spędzają pod opieką wychowawcy. Przerwy to czas odpoczynku, nabrania sił przed kolejnymi 
zajęciami i zabaw z przyjaciółmi. Do dyspozycji dzieci oddajemy książeczki, gry planszowe i 
zabawki edukacyjne, które pozwalają spędzić czas przerw radośnie i kreatywnie. Już od przyszłego 

roku nasi uczniowie będą mogli spędzać wolny czas przebywając na świeżym powietrzu, na 
bezpiecznym i kolorowym placu zabaw. 

W klasach pierwszych nauczyciel towarzyszy dzieciom w drodze z i do świetlicy. Proste 

rozmieszczenie sal i toalet wyklucza prawdopodobieństwo zabłądzenia dziecka. Bezpieczeństwo 
zapewnia funkcjonujący w szkole system monitoringu, obejmujący również poziom klas I-III. 

Dbamy nie tylko o bezpieczeństwo, ale i zdrowe nawyki naszych uczniów biorąc udział w 
programach „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”. Regularnie organizowane są pogadanki 

zdrowotne oraz spotkania z panią pielęgniarką.  

Okazuje się, że nasz tok organizacji dnia zajęć wzbudza uznanie psychologów  
i lekarzy pediatrów – choć dla nas zupełnie oczywisty i naturalny, nieczęsto spotykany w polskich 

szkołach. Chodzi o przerwy śniadaniowe wiążące się z wyjściem nauczyciela z klasą do stołówki, 
podczas których dzieci mogą spokojnie zjeść posiłek, popijając go smaczną, owocową herbatką. W 
wielu szkołach dzieci jedzą w pośpiechu, żeby zdążyć przed dzwonkiem, często w mało 

komfortowych warunkach, na przykład na stojąco na korytarzu. Dzieci bardzo chwalą sobie jakość 
obiadów serwowanych przez miłe panie kucharki. Ze względu na pracę nad kształtowaniem 
zdrowych nawyków naszych uczniów sklepik szkolny nie posiada w sprzedaży chipsów i napojów 
gazowanych. 

Dobro naszych uczniów jest naszym podstawowym priorytetem. Gwarantujemy wysoki 
poziom nauczania i bezpieczeństwa w przyjaznej atmosferze. Naszym największym sukcesem są 
zadowolone, pełne pasji i ciekawości świata dzieci oraz przychylne opinie licznego grona rodziców 

naszych uczniów i absolwentów, którzy dzięki dobremu początkowi przygody z edukacją odnoszą 
już od wielu lat sukcesy, również międzynarodowe, w życiu zawodowym. 

 

Opracowanie: 
Danuta Piotrowska - wicedyrektor, koordynator promocji zdrowia  
Małgorzata Staniszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  


