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WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHLUDNIACH
Wychowanie człowieka:
kulturalnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na
potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją
miejscowością, regionem, Ojczyzną.
 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Do najważniejszych celów wychowawczych realizowanych
przez Szkołę Podstawową w Chludniach należą:
 uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej poprzez udział w
małych formach teatralnych,
 lansowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, podnoszenie
sprawności fizycznej uczniów,
 kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z własnych
błędów,
 kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny,
 wyrabianie szacunku dla pracy własnej i innych,
 nabywanie umiejętności życia w zgodzie z przyrody,
 podkreślenie wartości rodziny,
 wpajanie szacunku dla symboli narodowych,
 uczenie panowania nad swoimi emocjami,
 wskazywanie ujemnych skutków nałogów.
Pragniemy, aby nasze działania przyczyniały się do wszechstronnego rozwoju ucznia tak, aby absolwent kooczący Szkołę Podstawową w Chludniach:
Był  kulturalny, uprzejmy, mądry, zaradny, pomysłowy, koleżeoski,
tolerancyjny, wrażliwy, twórczy, zdrowy i sprawny, wolny od
nałogów.

Potrafił wykorzystad w praktyce wiedzę teoretyczną, radzid sobie w
trudnych sytuacjach, zaprezentowad siebie i swoje osiągnięcia,
pracowad w grupie, komunikowad się z otaczającym go światem, współdziaład, aktywnie spędzad czas.

 Oferta edukacyjna szkoły 2010/2011
 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce,
 Praca z uczniem zdolnym,
 Zajęcia logopedyczne,
 Wycieczki edukacyjne i turystyczne,
 Zajęcia komputerowe w nowoczesnej pracowni komputerowej i bibliotece multimedialnej,
 Bezpieczny dostęp do Internetu,
 Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego,
 Możliwośd udziału w konkursach artystycznych, przedmiotowych i sportowych.
Szkoła dysponuje:
 8 salami lekcyjnymi,
 Dobrze wyposażoną, nowoczesną salą gimnastyczną,
 Kolorową, przyjazną dziecku salą przedszkolną,
 Kompleksem sportowo-rekreacyjnym,
 Pracownia komputerową
 Biblioteką i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 Świetlicą.
 Tradycja i obrzędowośd.
W ciągu wielu lat wypracowaliśmy wspólnie z uczniami i środowiskiem lokalnym wiele wspólnych tradycji i obrzędów, które weszły na
stałe do naszego kalendarza.
Ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Chludniach,
Andrzejki,
Dzieo wigilijny w szkole - małe formy teatralne - jasełka,
Dzieo Babci i Dziadka,
Choinka,
Misterium paschalne,
Dzieo Kobiet,
Festyn rodzinny.

Przygotowujemy wiele wystaw, które w prosty i ciekawy sposób
przybliżają różnorodną wiedzę naszym uczniom:
 Dzieo pluszowego misia,
 Boże narodzenie,
 Dzieo Babci i Dziadka,
Bierzemy tez udział w różnorodnych konkursach:
 Kartka bożonarodzeniowa,
 Mój miś,
 Obiady stanisławowskie,
 Boże Narodzenie w sercach dzieci – VII edycja przeglądu GOK
w Małym Płocku.
W celu podniesienia bezpieczeostwa naszych uczniów organizujemy spotkania z Policją i Strażą Pożarną. Najmłodsi uczniowie
uczestniczą w akcji Klub Bezpiecznego Puchatka.
Pomimo dużych nakładów ze strony Urzędu Gminy w Małym
Płocku, Szkoła poszukuje dodatkowych źródeł dofinansowania.
Poszukujemy sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy chętnie
wspierają nas finansową.
Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych. W ostatnich
latach realizowane były następujące projekty:
 Internetowa mapa miejsc niebezpiecznych,
 Gospodarstwa agroturystyczne w gminie Mały Płock,
 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 Pracownia komputerowa,
 Radosna szkoła.
W obecnym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu:
 „Mogę więcej” – indywidualizacja procesu nauczania.
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