
 „Uczymy bawiąc, bawimy ucząc” 

 

            Drodzy Rodzice Kandydatów do Szkoły Podstawowej  

Szkoła, zwana potocznie „Jedynką”, działa na terenie Jarosławia od ponad 100 lat,  

a od czterech lat  stała się ponownie szkołą podstawową . 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. 

Królowej Jadwigi w Jarosławiu, ul. 3 Maja 30 , w której zajęcia odbywają się trybie 

jednozmianowym, zapewniona jest opieka świetlicowa dla najmłodszych, stołówka 

szkolna słynie ze smacznych posiłków, a rozrywkę na świeżym powietrzu zapewnia 

szkolny plac zabaw. 

 

Żyjąc we współczesnym świecie wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności 

poznawania języków obcych, szczególnie języka angielskiego. Im szybciej, tym lepiej. 

Już od samego początku, a więc od oddziału „0”, realizowany będzie w naszej szkole 

program powszechnej dwujęzyczności, już dzisiaj nasi uczniowie uczą się w klasie VII 

dwujęzycznej /rozszerzony język angielski, informatyka, chemia, doradztwo zawodowe  

z elementami języka angielskiego/. 

W najbliższym czasie przewidywany jest remont i doposażenie pracowni językowej,  

w której z pewnością uczenie się będzie efektywniejsze. 

W planach przewidywane jest utworzenie klas sportowych. Uczniowie klasy pierwszej 

objęci będą nauka pływania w ramach godzin wychowania fizycznego. 

Otaczająca nas rzeczywistość wymusza wręcz kontakt z nowoczesnymi technologiami  

i wychodząc tym potrzebom naprzeciw prowadzone są w szkole zajęcia z robotyki  

i kodowania. 

„Jedynka” to szkoła, która posiada wiele nowoczesnych rozwiązań. Na co dzień 

wykorzystywana jest technologia informacyjna, w tym dziennik elektroniczny  

i tablice multimedialne. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną.  

Szkoła Podstawowa nr 1 z powodzeniem przystępuje do projektów unijnych i dzięki 

europejskim funduszom realizuje przedsięwzięcia, które łączą się z wyjazdami 

zagranicznymi zarówno dla uczniów i nauczycieli. 

Priorytetem Szkoły Podstawowej nr 1  jest wysoka jakość kształcenia,  przyjazna 

atmosfera oraz bezpieczeństwo w murach naszej placówki.  

Ma to ogromny wpływ na nauczycieli, którzy dokonują wielu starań, aby stworzyć 

swoim wychowankom wyjątkowe miejsce - miejsce, gdzie czeka mnóstwo atrakcji, 

innowacyjne metody kształcenia oraz ciekawe projekty edukacyjne. 

Na swoją dobrą opinię  pracujemy od lat,  przez cały rok szkolny, o czym można się 

przekonać śledząc posty na : 

Facebooku  https://www.facebook.com/sp1jaroslaw/ 

oraz stronie internetowej   http://jedynka-jaroslaw.pl/ 
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http://jedynka-jaroslaw.pl/

