Dyrektor ZPO w Miłkach informuje
o prowadzonym naborze dzieci
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
oraz Przedszkola na r. sz. 2017/2018
Tworzymy Szkołę, która:
- stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do ich
rozwoju intelektualnego, społecznego i moralnego;
- jest placówką dążącą do stałego wzrostu efektywności
nauczania;
- posiada kadrę tworzącą zespół nauczycieli nastawionych
innowacyjnie, którzy dokształcają się i podnoszą swoje
kwalifikacje;
- jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami
samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz
edukacji i pomocy społecznej.

W działaniach wychowawczych naszymi priorytetami są:
- wychowanie patriotyczne i regionalne;
- wychowanie ku wartościom społecznym, które
są zgodne z oczekiwaniami rodziców;
- wychowanie przez sport !!!
- edukacja ekologiczna i prozdrowotna;
- zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Zespół Placówek Oświatowych
w Miłkach
ul. Szkolna 3
11-513 Miłki
Tel./fax. 87 429 94 57
www.zpomilki.pl
zpomilki@poczta.onet.pl
- sekretariat szkoły

W naszej szkole dzieci poznają otaczający świat wszystkimi zmysłami poprzez:
- konkursy (plastyczne, matematyczne, polonistyczne, muzyczne, przyrodnicze, szkolne i pozaszkolne, gminne);
- wyjazdy do kina, na basen, wycieczki, akademie, uroczystości np. Dzień Matki, Babci, Jasełka itp.;
- akcje np. Dzień Ziemi, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Cała Polska czyta dzieciom itp.

Przedszkole Samorządowe w Miłkach
- mój drugi dom, bo stawia na mnie, na szczęśliwe
dzieciństwo i wszechstronny rozwój.
Zapewniamy:
- szeroką gamę zajęć programowych;
- udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych
i zdrowotnych: „Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi Przyjaciele
Natury”, „Żyj zdrowo i kolorowo”;
- pyszne posiłki;
- realizację szeregu zadań ekologicznych i czytelniczych;
- organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjazdy i wycieczki.
Czas w Przedszkolu wypełniają również zajęcia dodatkowe:
- logopedia, rytmika, religia, język angielski dla pięciolatków
i sześciolatków bezpłatnie.
Promujemy Przedszkole w środowisku poprzez:
- organizację dni i zajęć otwartych w naszej placówce;
- występy przedszkolaków i rodziców w związku z różnymi
uroczystościami, udział w przeglądach teatrów przedszkolnych,
organizacja uroczystości: Pasowania na Przedszkolaka, Święta
Pieczonego Ziemniaka, Andrzejek, Mikołajek, Balu
Karnawałowego, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki,
Dnia Dziecka;
- współpracę z lokalnymi instytucjami: Biblioteka Gminna,
Ośrodek Kultury, Policja, Urząd Gminy itp.

Nasze Przedszkole to:
- miejsce bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom
i otwarte na ich potrzeby;
- mała społeczność przedszkola, w której panuje atmosfera życzliwości
i partnerstwa;
- wszechstronny rozwój dziecka, realizacja jego potrzeb
i respektowanie praw oraz zaspokajanie oczekiwań rodziców;
- realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjające
wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijające ich zainteresowania
i służące osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim
poziomie;
- oferty edukacyjne stwarzające warunki do twórczości i kształtowania
u dzieci samodzielności.
Oferujemy zajęcia w grupach wiekowych:
- 3-4-latki
- 5-latki
- 6-latki
*Bliższe informacje można
uzyskać w sekretariacie szkoły.

Nasza placówka jest najlepsza bo:
- jest w niej miło i bezpiecznie;
- uczymy się w przestronnych salach lekcyjnych;
- mamy wspaniałych nauczycieli i wsparcie pedagoga;
- uczymy się dwóch języków obcych;
- mamy dobrze wyposażone pracownie komputerowe;
- korzystamy z bogatych zbiorów biblioteki szkolnej i czytelni
multimedialnej;
- nasza stołówka jest nowoczesna, kuchnia przygotowuje
pyszne obiady;
- nasza świetlica jest przyjazna dzieciom i młodzieży;
- możemy swobodnie uprawiać sport, korzystając z dużej sali
gimnastycznej, siłowni na świeżym powietrzu, tartanowej bieżni,
boiska tartanowego oraz trawiastego, dużego placu zabaw;
- osiągamy wspaniałe wyniki w zawodach sportowych,
zdobywamy medale w piłce nożnej dziewcząt stając na podium;
- współpracujemy aktywnie z Ośrodkiem Kultury w Miłkach,
pogłębiając świadomość kulturalną i estetyczną uczniów.

Zachęcamy do bliższego zapoznana się z ofertą
naszej placówki.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji !!

