Szkoła położona jest w pięknym, czystym i bezpiecznym
miejscu, które jest oddalone od ulicznego zgiełku.
W przeciwieństwie do dużych szkół, żaden uczeń nie jest
u nas anonimowy. Możemy poznać zainteresowania
każdego ucznia, a dzięki temu wpływać na rozwój
uzdolnień oraz zapobiegać niepowodzeniom szkolnym.
Uczestniczymy w programach:
„Szkoła bez przemocy”, „Szkoła przyjazna dla sportu”,
„Szkoła promująca zdrowie”, „Trzymaj formę”.

Planujemy utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz
Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej.
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Kadra pedagogiczna naszej szkoły to zespół
12 - tu doświadczonych nauczycieli,
posiadających pełne kwalifikacje, ustawicznie
doskonalących swoje umiejętności zawodowe,
w pełni zaangażowanych w swoją pracę.

Nasza szkoła posiada:
Certyfikat Szkoły z Klasą
Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
Pracownię komputerową z Internetem
Szafki dla każdego ucznia
Bibliotekę z Internetem - bardzo dobrze wyposażoną,
także w podręczniki dla uczniów
Nowoczesne klasopracownie
Tablice interaktywne
Bardzo bogatą bazę dydaktyczną
Kącik regionalny
Radiowęzeł szkolny
Nową salę gimnastyczną i boisko „orlik”
Pracownię językową z terminalami
Gabinet logopedyczny z pełnym wyposażeniem

Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Dziuda
Atmosfera w naszej szkole jest ciepła i rodzinna.
Współpracujemy z rodzicami, środowiskiem lokalnym,
licznymi instytucjami oraz organizacjami wspierającymi
działalność szkoły i rodziny.
Misja naszej szkoły brzmi:
„Razem z rodzicami i środowiskiem”

Mamy nowe boisko
wielofunkcyjne

Nasza szkoła została założona
1 września 2001 roku
przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica
W klasach I – VI obecnie uczy się 87 uczniów,
z wielu miejscowości: Mechnicy, Kamionki, Komorna,
Poborszowa, Większyc, Radziejowa, Kłodnicy i Koźla.

Zapewniamy:
Bezpłatną naukę
Bezpłatne podręczniki szkolne
Naukę języka angielskiego i niemieckiego
w klasach I-VI
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w kl. I-III
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z j. polskiego i matematyki w klasach IV – VI
Atrakcyjne metody i formy pracy z dziećmi
Pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców
Wysoki poziom nauczania – średnia sprawdzianu
szóstoklasisty z trzynastu lat ( 2002-14) wynosi:
Szkoła
Mechnica

Gmina
Reńska Wieś

Województwo
Opolskie

25,92 pkt

24,71pkt

25,88 pkt

Zapewniamy:
Bezpłatny dowóz dzieci busem szkolnym

Organizujemy:
Gimnastykę korekcyjną w kl. I-III
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Wyjazdy na basen i naukę pływania dla
początkujących i zaawansowanych (dwie grupy)
Nieodpłatnie: mleko i herbatę (na każdej przerwie)
oraz owoce dla uczniów klas I - III
Ciepłe posiłki w szkolnej stołówce: 5 zł za posiłek lub
nieodpłatnie na wniosek z GOPS-u i MOPS-u
Opiekę świetlicową i pomoc w odrabianiu zadań
domowych

.
Przedmiotowe koła zainteresowań z:
 języka polskiego, angielskiego i niemieckiego
 matematyki
 przyrody
Zajęcia szachowe
Egzamin na kartę rowerową
Udział w redagowaniu gazetki szkolnej
„Bazgroły z Mechszkoły”

Wycieczki jedno i kilkudniowe, wycieczki rowerowe,
festyny, zajęcia w ramach ferii zimowych, wyjazdy
do kina, teatru, kręgielni, dyskoteki, biwaki, ogniska
oraz inne atrakcje organizowane z inicjatywy uczniów
lub ich rodziców
Zajęcia taneczne
Zajęcia instrumentalno – wokalne
Warsztaty ceramiczne
Treningi piłki nożnej

Realizujemy projekty współfinansowane
przez Unię Europejską

„Od Mechnicy do Stolicy” 64 417,00 zł
„Ziarnko do ziarnka…” 50 000,00 zł
„Szkoła bez barier” 60 000,00 zł
„Podróżnicy z Mechnicy” 50 000,00 zł
„Szkoła równych szans” 36 000,00 zł
„Radosna szkoła” 6.000,00 zł
„Fascynujący świat nauki i technologii”

ADRES SZKOŁY:
Społeczna Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Mechnicy
47 - 214 Mechnica, ul. Kwiatowa 4
Tel.: (77) 48-21-580

e-mail: sekretariatsspm@wp.pl
www.sspm.renskawies.pl

