
Szkoła tradycji.
Kilkudziesięcioletnią tradycją naszej szkoły jest 

rozwój muzyczny naszych uczniów. Biorą oni udział 
w konkursach muzycznych, uświetniają akademie 
szkolne i wyjazdowe. Spotykając się z uznaniem słu-
chaczy utwierdzają się w jakości swojego wykonania. 
Nasza szkoła jest szkoła rozśpiewaną.

Zachęcamy do powierzenia nam Waszych pociech 
z bardzo ważnych powodów. Rodzic jest spokojny gdy 
ma poczucie, że dziecko jest w dobrych rękach. Nasza 
Rada Pedagogiczna jest: 

- kompetentna, 
- energiczna,
- poszerzająca również swoje umiejętności,
- otwarta na nowe wyzwania,
- postępująca z duchem etyki nauczycielskiej,
- konsekwentna,
- realizująca się w swoim zawodzie i kochająca go. 

Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach współpracuje 
z szeregiem instytucji działających na rzecz dzieci. Wy-
nikają z tego sytuacje wspomagające rozwój dzieci. 

Nauczyciele przy współpracy Rodziców, pozyskują 
sponsorów. 

Rozwijamy młode pokolenie również poprzez wyjazdy 
szkolne.

Wysokie wyniki kontroli zewnętrznej 
przeprowadzonej we wrześniu 
ubiegłego roku są najlepszym 

dowodem świadczącym o jakości 
pracy naszej szkoły.

Rodzice traktowani są przyjaźnie i z szacunkiem jako 
partnerzy do współpracy. 

W naszej szkole doceniamy pracę wszystkich – uczniów 
i ich rodziców.

Jesteśmy zespołem ludzi bardzo 
kreatywnych.

Zachęcamy do porzucenia stereotypów dotyczących 
rejonizacji i podjęcia decyzji na miarę XXI wieku. 

Spełniamy kryteria szkoły prywatnej.

Ta inwestycja przyniesie zysk  
w przyszłości!

Drodzy Rodzice
Zachęcamy do zapoznania się 

z ofertą Szkoły Podstawowej w Starych 
Kosinach. Nadszedł czas podejmowania 
decyzji dotyczącej wyboru szkoły dla 
swoich pociech. Korzystając z tej okazji 
pragniemy przedstawić naszą placówkę 
jako Państwa najlepszy wybór.

Szkoła Podstawowa
w Starych Kosinach

06-521 Wiśniewo
telefon: 23 655 70 90

e-mail: sp-kosiny@o2.pl
www.spstarekosiny.edupage.org



Szkoła Podstawowa 
w Starych Kosinach, 

to szkoła na 6.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:  
www.spstarekosiny.edupage.org

Szkoła samorealizacji.
Każdy z nas odczuwa potrzebę samorealizacji. Nasze 

dzieci rozwijają swoje zainteresowania i zdobywają 
nowe umiejętności. Uczniowie uczestniczą w zajęciach 
artystycznych, naukowych i sportowych. 

Szkoła zasad.
W wychowaniu młodego pokolenia niezwykle ważne 

jest ustalanie i respektowanie zasad. Dają one poczucie 
bezpieczeństwa dzieciom. Zasady nie mogą dobrze 
funkcjonować bez konsekwencji. Dlatego wprowadzamy 
zasady i konsekwentnie je realizujemy.

Szkoła z osiągnięciami.
W naszej szkole uczniowie odnoszą sukcesy sporto-

we. Możemy poszczycić się pięknymi trofeami, które 
zdobią wnętrza szkoły. Nasi sportowcy uczestniczą 
w zawodach gminnych, rejonowych i w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej. 

Możemy się również poszczycić osiągnięciami z zakre-
su przyrody. Od wielu lat uczniowie uzyskują nagrody 
na szczeblu powiatowym.

Szkoła „DRUGI DOM”
Uczniowie spędzają dość dużo czasu w naszej szkole, 

ważne jest dla nas aby czuli się komfortowo. Na okre-
ślenie „DRUGI DOM” składa się wiele szczegółów. 
Zaczynając od wnętrz pomieszczeń, na zawsze życzli-
wym podejściu do ucznia kończąc. Nasi uczniowie nie 
czują się wyobcowani, zagubieni w wielkim kompleksie 
szkolnym. Klimat naszej małej szkoły sprawia, że każdy 
uczeń czuję się jak w domowych warunkach.

Szkoła XXI wieku.
Nasza placówka zasługuje na miano szkoły XXI wieku. 

Świadczy o tym kompetentność kadry i zaplecze tech-
niczne jakim się posługujemy. Uczniowie korzystają 
z nowoczesnych technik multimedialnych. Wszystkie 
sale lekcyjne są wyposażone w tablice multimedialne, 
laptopy, nowoczesne meble i pomoce naukowe.
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