
1. Dane teleadresowe 
adres:  

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego  
w Górze Puławskiej 
ul. Ogrodowa 18, 24-100 Puławy  
 

telefon: 818805080, fax: 818805080  
address e-mail: sp_gp7@wp.pl 
adres strony www: spgorapulawska.edupage.org 

2. Oferta 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii 

Wojska Polskiego w Górze Puławskiej to szkoła dokonująca 

mądrych wyborów, której wszystkie działania skierowane są na ucznia, wspierająca rozwój 

zawodowy nauczycieli, otwarta na inicjatywy rodziców. 

W naszych działaniach kierujemy się: 

• szacunkiem i godnością jako podstawami współdziałania; 

• bezpieczeństwem i dyscypliną jako podłożem pracy z uczniem; 

• kreatywnością i innowacyjnością jako fundamentem nauczania i doskonalenia; 

• współpracą i współdziałaniem jako podstawą dobrej organizacji; 

• dążeniem do stałego rozwoju jako motorem każdej ewolucji; 

• konsekwencją wpływającą na jasność sytuacji. 

Naszym uczniom zapewniamy: 
• wysoki poziom nauczania – nauczyciele realizując treści podstawy programowej 

stosują nowatorskie metody nauczania, wdrażają innowacje przedmiotowe, 

rozszerzają treści podstawy programowej w kołach zainteresowań; 

• doskonałą bazę dydaktyczną – przestronne sale lekcyjne wyposażone w pomoce 

dydaktyczne dostosowane do wieku i specyfiki przedmiotu,  sprzęt multimedialny 

(tablice i monitory interaktywne, laptopy, odtwarzacze), pracownie komputerowe, 

nowoczesną bibliotekę z czytelnią posiadającą bogaty księgozbiór  dostosowany do 

wymogów reformy programowej (z możliwością przeglądania jego zasobów 

multimedialnie dzięki programowi  e-biblio), bazę sportową w postaci: hali 

widowiskowo-sportowej z zapleczem sanitarnym, sali gimnastycznej wraz ze sceną, 

boiska zewnętrznego ze sztuczną nawierzchnią, placu zabaw; 



• osiąganie sukcesów w nauce, różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych;  

• od klasy IV naukę języka angielskiego z podziałem na grupy ze względu na stopień 

zaawansowania znajomości języka; 

• troskliwą opiekę podczas pobytu na świetlicy szkolnej w godz. od 6:30 do 16:00 

z licznymi atrakcjami jak: magiczny dywan, ściana interaktywna, realizacja 

programów rozwijających kreatywność, logiczne myślenie oraz poczucie piękna 

i estetyki, zabawy na świeżym powietrzu oraz pomoc przy odrabianiu zadań 

domowych zgodnie z potrzebami uczniów; 

• możliwość korzystania ze stołówki szkolnej; 

• zajęcia, wyjazdy, spotkania w ramach Doradztwa Zawodowego; 

• uczestnictwo w ministerialnych programach i projektach edukacyjno-

wychowawczych: np. „Owoce w szkole”, „Czas na zdrowie”, „Szklanka mleka”, „Nie 

pal przy mnie proszę”, „Świąteczna zbiórka żywności” „Trzymaj formę”, „Szkoła do 

Hymnu”, „Razem na Święta”, przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”; 

• możliwość włączenia się w działalność charytatywną w ramach szkolnego 

wolontariatu i koła PCK („Góra grosza”, „Pomoc Rodakom na Wschodzie”, „Pomóż 

dzieciom przetrwać zimę”, kiermasze świąteczne i loterie na rzecz potrzebujących); 

• opiekę pielęgniarską w dobrze wyposażonym gabinecie medycznym; 

• szybki i bezpieczny dostęp do Internetu (szkoła przystąpiła do programu 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej); 

• jednozmianową naukę; 

• poczucie bezpieczeństwa, pomoc w indywidualnych problemach i rozwoju. 

Naszym uczniom proponujemy: 
• rozwój indywidualnych pasji i talentów w ramach zajęć rozwijających i kół 

zainteresowań; 

• specjalistyczną opiekę: zajęcia dydaktyczno- 

wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, korekcyjno- 

kompensacyjne, rewalidacyjne;  

• fachową pomoc pedagoga i psychologa szkolnego; 

• wprowadzenie w bogaty świat kultury i sztuki 

poprzez: organizowanie wyjazdów do teatrów, 



kina, muzeów, udział w przedstawieniach teatralnych, wystawach, spotkaniach 

z ciekawymi ludźmi, koncertach; 

• rozwój pasji sportowych w ramach współpracy z Klubem Sportowym Góra 

Puławska; 

• naukę kodowania i gry w szachy; 

Naszych uczniów uczymy: 
• troski o drugiego człowieka; 

• dbania środowisko naturalne; 

• jak pielęgnować pamięć o historii naszej Ojczyzny; 

• dobrego komunikowania się ze światem; 

• samodzielnego uczenia się, praktycznych i przydatnych w życiu umiejętności; 

• ufności i wiary we własne siły, zaradności w trudnych sytuacjach; 

• orientacji w środowisku społecznym i przyrodniczym;  

• umiejętności współżycia w grupie i korzystania z technicznych środków 

komunikacji, umożliwiających dzieciom rozpoznanie własnej drogi zawodowej 

i życiowej. 

Rodzicom naszych uczniów oferujemy: 
• prelekcje ekspertów w dziedzinie nauczania i wychowania; 

• zajęcia warsztatowe; 

• konsultacje i porady pedagogiczne; 

• wszechstronną współpracę ze szkołą i środowiskiem lokalnym. 

Przy naszej szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne dla 6 – latków. 

Najmłodszym zapewniamy: 
• 10 – godzinną opiekę; 

• 2 przestronne sale z łazienkami, dobrze 

wyposażone w pomoce dydaktyczne; 

• pełne wyżywienie; 

• atrakcyjne zajęcia edukacyjne; 

• naukę języka angielskiego; 

• zajęcia muzyczno-rytmiczne; 

• różnorodne wyjazdy, wycieczki, wyjścia; 



• pomoc logopedyczną; 

3. Infrastruktura 
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze 

Puławskiej jest jedną z najstarszych szkół podstawowych w Gminie Puławy. Budynek oddany 

do użytku w 1962 r. wymagał dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości. W latach 2015-

2017 budynek został rozbudowany. Obecnie mieści się w piętrowym, przestronnym  

i kolorowym budynku i   posiada: 

• dwanaście sal dydaktycznych; 

• dwie nowoczesne sale informatyczne;  

• dwa pomieszczenia świetlicowe; 

• dwie sale dydaktyczne z łazienkami dla najmłodszych dzieci;  

• przestronną bibliotekę połączoną z czytelnią; 

• salę gimnastyczną wraz ze sceną; 

• nowoczesną halę widowiskowo- sportową wraz z zapleczem sanitarnym; 

• Brak barier architektonicznych – platforma dla osób niepełnosprawnych. 

Tłem dla nowoczesnej bryły budynku jest rozległy park ze starodrzewem, systematycznie 

wzbogacany nowymi nasadzeniami.  

4. Udział w projektach, nagrody, wyróżnienia, sukcesy 
Każde dziecko jest uzdolnione. Odkrywanie talentów to jedno z ważniejszych zadań nauczycieli 

naszej placówki.  W szkole staramy się, by wszyscy uczniowie byli kreatywni oraz otwarci na 

świat. W pracy z nimi obserwujemy, wspieramy, następnie motywujemy i zachęcamy do 

wzięcia udziału w różnych konkursach, projektach. Udział uczniów w licznych konkursach, jest 

jedną z form pogłębiania wiedzy, odkrywania pasji oraz zainteresowań. Każdy może wybrać 

coś dla siebie. Nasi uczniowie często doświadczają sukcesu. Widzą wówczas, że efekt ich pracy 

zależy od nich samych. Nagrody, sukcesy to jedne z najbardziej motywujących czynników do 

nauki. 

Uczniowie każdego roku reprezentują naszą szkołę w konkursach organizowanych przez 

Lubelskiego Kuratora Oświaty. Są to konkursy przedmiotowe z: języka polskiego, matematyki, 

geografii, historii, biologii, fizyki, chemii oraz języka angielskiego. Niemal co roku kilkoro z nich 

kwalifikuje się do kolejnych etapów konkursów, osiągając sukcesy na szczeblu rejonowym 



i wojewódzkim. Chętnie angażują się w konkursach literackich, konkursach wiedzy z różnych 

dziedzin, plastycznych, a także zawodach sportowych, zdobywając tytuł laureata, zajmują 

pierwsze, drugie, trzecie miejsca oraz liczne wyróżnienia, zarówno na szczeblu gminnym, 

powiatowym, jak również ogólnopolskim.  

Dosyć liczna grupa uczniów z naszej szkoły na zakończenie roku otrzymuje promocję 

z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, a także Stypendium Wójta Gminy Puławy za 

wysokie osiągnięcia edukacyjne, artystyczne oraz sportowe.  

Wśród naszych uczniów są również tacy, którzy za swoje osiągnięcia edukacyjne otrzymali 

stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.  

Ostatnio realizowane projekty i przedsięwzięcia: 
• Realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą, Poznaj Polskę” - 

dwie klasy III otrzymały dofinansowanie na 2-dniową wycieczkę do Warszawy. 

• „Działaj z IMPETEM” - to innowacyjny ogólnopolski projekt, który zachęcał do 

segregacji odpadów, a w szczególności zwracał uwagę na powszechnie używane 

w naszych gospodarstwach domowych butelki PET, a zwłaszcza możliwość ponownego 

ich wykorzystania w procesie recyklingu. Uczniowie klas I – VIII  wykonali szkolnego 

lapbooka na ogólnopolski konkurs. W trakcie pracy nad wspólnym projektem 

uczniowie wymieniali się bezcenną wiedzą na temat degradacji środowiska przez 

wszechobecny plastik. Doskonalili umiejętność tworzenia relacji współdziałania 

w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy, a także poczucia odpowiedzialności za 

wykonywane zadanie. Umiejętność twórczego myślenia pozwoliła uczniom dążyć do 

efektywnych rozwiązań, planowania i wyboru odpowiednich materiałów do wykonania 

pracy plastyczno-technicznej na temat recyklingu butelek PET. Ponadto udział 

w projekcie uświadomił uczniom przeze wszystkim, że są współodpowiedzialni za stan 

najbliższej okolicy, a ich działania mają znaczący wpływ na ochronę środowiska. 

• „Dobrze jemy” – program ogólnopolski prowadzony przez Fundację „Szkoła na 

widelcu” Program zakładał, że kluczem do sukcesu nie jest jedynie przekazanie 

uczniom suchej wiedzy na temat tego, w jaki sposób się odżywiać, ale zachęcenie ich 

do próbowania zdrowych posiłków poprzez całoroczne, regularne zajęcia z gotowania, 

o gotowaniu i z wykorzystaniem zdrowych produktów spożywczych, do których 

chcemy ich zachęcić. 



• „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” – projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Uczniowie w Szkolnym Kole CMI rozpoczęli 

swoją przygodę z programowaniem, zdobywając unikalne umiejętności. Opiekun koła 

uczestniczy w zajęciach doskonalących na Politechnice Gdańskiej. 

• Udział w projekcie grantowym, Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej” - program 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa. „LEKCJA: ENTER” - to projekt edukacji cyfrowej skierowany do 

nauczycieli i dyrektorów w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, 

podczas których nauczyciele uczą się jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by 

bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego 

myślenia, uczyły pracy w zespole. W trakcie szkolenia nauczyciela doskonalą swoje 

umiejętności prowadzenia lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, 

pozwalają mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, 

pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji. W projekcie 

bierze udział 6 nauczycieli. 

• Realizujemy projekt, Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” ze 

środków PO WER na zasadach programu ERASMUS+ sektor Edukacja szkolna. Sześciu 

nauczycieli realizuje wraz ze swoimi uczniami projekty z języka angielskiego oraz 

doskonali swoje umiejętności językowe podczas zagranicznych wyjazdów na Maltę i do 

Szkocji. 

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 20021-2025. Program dotyczy 

wsparcia finansowego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i nie 

będących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek 

szkolnych oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. Planowany koszt realizacji 

zadania – 15 000 zł. 

• Rządowy program, Aktywna tablica” - uczestnictwo programie pozwoliło na zakup 

dwóch monitorów interaktywnych, pozwalających rozwijać kompetencje uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

5. Co nas wyróżnia? Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole? 

• Szkoła z własnym obliczem – tradycją i tożsamością, autorytetem w środowisku. 



• Budynek usytuowany jest w bezpiecznym, spokojnym miejscu otoczonym pięknym 

parkiem. Teren szkoły jest ogrodzony. Na terenie placówki wprowadzona została strefa 

zamieszkania, a także ruch jednokierunkowy.  Te zbiegi zwiększyły bezpieczeństwo 

naszych uczniów w czasie ich pobytu w szkole, zwłaszcza korzystania z terenu 

zewnętrznego. Wewnątrz i na zewnątrz budynku znajdują się kamery monitoringu 

wizyjnego.  

• Placówka posiada nowoczesny kompleks sportowy. Tworzy go duża, dobrze 

wyposażona hala sportowo – widowiskowa, boisko do piłki nożnej ze sztuczną 

nawierzchnią, wokół którego znajduje się bieżnia z nawierzchni poliuretanowej 

i krzesełka. Na terenie szkoły można znaleźć miejsca do rekreacji i zabaw. Są nimi patio 

oraz plac zabaw dla dzieci. 

• Kadra pedagogiczna to nauczyciele z pasją, którzy ciągle doskonalą swoją wiedzę 

i umiejętności. Są otwarci na nowatorskie pomysły oraz nowoczesne technologie, 

które efektywnie wykorzystują na zajęciach lekcyjnych. 

• Placówka dba o wysoki poziom nauczania. Nasi absolwenci posiadają duży zasób 

wiedzy i umiejętności, dzięki którym uczęszczają do dobrych szkół 

ponadpodstawowych. Przyjazny klimat i dobre wspomnienia sprawiają, że absolwenci 

mówią o niej „moja szkoła”; 

• Szczególną opieką otaczamy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

dając wsparcie rodzicom, rozwijając integracyjne formy pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi. 

• Naszą szkołę wyróżnia dbałość o jakość działań wychowawczych i profilaktycznych. 

Uczniowie korzystają z bogatej oferty wyjść, wyjazdów, wycieczek organizowanych 

w ramach pracy wychowawczej. Priorytetem dla wychowawców, nauczycieli i dyrekcji 

szkoły jest stymulacja rozwoju uczniów, budowanie dobrych relacji, tworzenie 

przyjaznej i serdecznej atmosfery, a zwłaszcza owocna współpraca z rodzicami (realny 

wpływ rodziców na działania podejmowane w szkole, wspólne wyjazdy do teatru, 

przyznawanie rodzicom tytułu „Rodzic na medal-Przyjaciel Szkoły”, udział rodziców 

w szkolnych przedstawieniach”. 

• Szkoła polska i europejska – odwoływanie się do tradycji, promowanie patriotyzmu 

oraz poczucia bycia Europejczykiem. 



• Szkoła zakorzeniona w środowisku lokalnym i regionie – w tradycję szkoły wpisane są 

liczne imprezy kulturalne, sportowe, charytatywne, m.in.: Ślubowanie klas I, Dni 

Kultury Chrześcijańskiej, mikołajki, wigilie klasowe, „Szkoła nocą”, Konkurs 

Recytatorski „Poezja ks. Jana Twardowskiego”, Konkurs Ortograficzny „Mistrz 

ortografii”, konkursy fotograficzne np. „Owoce jesieni”, „Razem na Święta”, Narodowe 

Czytanie. Współpracujemy z wieloma instytucjami: Gminą Puławy, POK Dom Chemika, 

MDK, Gminną Biblioteką Publiczną w Górze Puławskiej i Powiatową Biblioteką, Parafią 

w Górze Puławskiej, Klubem Sportowym KS Góra Puławska, Towarzystwem Przyjaciół 

Góry Puławskiej, OSP Góra Puławska, placówkami oświatowymi z terenu Gminy 

Puławy. 

 


