
Baza szkoły 

 Pracownie przedmiotowe wyposażone 

w tablice interaktywne 

 Dwie duże sale gimnastyczne 

 Nowe obiekty sportowe 

 Siłownia 

 Nowoczesny, bezpieczny plac zabaw 

zawierający zestaw sprawnościowy 

i zabawowy 

 2 duże pracownie informatyczne 

 Biblioteka z czytelnią, bogatym 

księgozbiorem oraz centrum 

multimedialnym 

 Świetlica szkolna oferująca różnorodne 

zajęcia rozwijające 

 Stołówka oferująca smaczne dwudaniowe 

obiady gotowane na miejscu 

 Gabinet profilaktyki medycznej 

i stomatologicznej 

 Dziennik elektroniczny Librus 

 Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny 

Nasza kadra 

Szkoła skupia zespół nauczycieli pasjonatów 

i specjalistów, stale doskonalących swoje 

umiejętności.  

Wszyscy mają doświadczenie w pracy 

z dziećmi oraz indywidualne podejście do nauczania.  

 

 

 

www.sp1.pulawy.pl 

Kontakt: 81 458 64 81 

Opieka specjalistów 

Logopeda, pedagog, psycholog, 

oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener 

pracy grupowej, trener edukator szkoleniowiec, 

glottodydaktyk, muzykoterapeuci, terapeuta 

dysleksji, egzaminatorzy OKE, pielęgniarka, trenerzy 

piłki nożnej, instruktor piłki ręcznej, aerobiku 

i lekkoatletyki, sędziowie LA. 

Oferta edukacyjna 

 Nauka w oddziałach zerowych 

 Nauka na jedną zmianę w klasach 

pierwszych 

 W klasach I – III zajęcia z zakresu edukacji 

wczesnoszkolnej, muzycznej, wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych, etyki, 

religii, języka angielskiego, szachów, 

programowania, prowadzone przez 

nauczycieli posiadających odpowiednie 

kwalifikacje w tych dziedzinach 

 Klasy integracyjne 

 Świetlica szkolna (fachowa opieka od godz. 

630 do 1600) 

 Nauka języków obcych: angielski, a od klasy 

VII drugi język niemiecki 

 Nauka pływania od pierwszej klasy 

 Program nauczania wychowania fizycznego 

– klasy sportowe o profilu piłka nożna, piłka 

ręczna i lekkoatletyka 

 Praca nowoczesnymi metodami 

aktywizującymi i metodą projektów 

 Przyjazne nauczanie i realizacja podstawy 

programowej poprzez lekcje w terenie 

i zielone szkoły 

 Współpraca ze szkołami europejskimi 

w ramach e-Twinningu 

 Klub Europejski 

 Doradztwo zawodowe (od pierwszej klasy) 

  Rozwijamy zdolności i pasje uczniów nie tylko na 

lekcjach, ale również na zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Bezpłatne zajęcia dodatkowe 

 sportowe (UKS “Wisełka 1” Puławy) 

 zajęcia w ramach Profilaktyczno-

Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi 

i Młodzieżą “Alternatywa” 

 kulinarne 

 muzyczne 

 teatralne 

 plastyczne 

 informatyczne 

 koła przedmiotowe 

 zajęcia w ramach projektów edukacyjnych: 

o Edukacja przez szachy w szkole 

o Uczymy dzieci programować 

o Udział w projektach e-Twinning 

 

Certyfikaty 

 Bezpieczna szkoła 

 Odznaka e-Twinning School 

 Szkoła promująca zdrowie 

Każdy uczeń jest zauważony i traktowany 

indywidualnie w zależności od swoich potrzeb 

i uzdolnień. Każdy osiąga sukces na miarę swoich 

możliwości.  

Umożliwia to wszystko wykwalifikowana kadra 

oraz jej życzliwe podejście do ucznia. 

http://www.sp1.pulawy.pl/


 

Ściśle współpracujemy z: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizujemy wyjazdy do 

teatrów lubelskich i warszawskich 

oraz interesujące wycieczki 

krajoznawcze po całej Polsce. 

www.sp1.pulawy.pl 

Kontakt: 81 458 64 81 
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 Domem Chemika 

Domem Kultury 

Muzeum Nadwiślańskim 

Nadleśnictwem Puławy 

kinem Sybilla 

 

 

 

 

http://www.sp1.pulawy.pl/

