Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34
w Radomiu
26-600 Radom,
ul. Miła 18,
tel./fax: tel. (48) 36 69 503.
e-mail: psp34radom@neostrada.pl
Szkoła znajduje się w centrum miasta. Atutem
jest lokalizacja i wygodne drogi dojazdowe.

Radę Pedagogiczną tworzy 70 nauczycieli.
Obecnie w PSP nr 34 w Radomiu uczy się 914 uczniów
w 34 oddziałach.
CZYM DYSPONUJEMY:
22 sale lekcyjne,
3 pracownie komputerowe,
2 duże sale gimnastyczne,
sala do zabaw „Radosna Szkoła”,
sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
świetlica, biblioteka, jadalnia wraz z kuchnią, boisko, plac zabaw.
Zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga, logopedy
oraz pielęgniarki szkolnej.

NAUCZANIE
- wysokie i bardzo wysokie wyniki uczniów uzyskiwane
w zewnętrznych sprawdzianach kompetencji,
- laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych
oraz konkursów międzyszkolnych,
- wysokie lokaty w zawodach sportowych,
- realizowanie programów innowacyjnych o różnorodnej tematyce,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności i zainteresowania
oraz wyrównujące szanse edukacyjne,
- organizowanie międzyszkolnych konkursów: Konkursu Wiedzy
o Radomiu, Konkursu Ortograficznego, Konkursu Pięknego Czytania,
Konkursu Języka Angielskiego.

WYCHOWANIE
- budzenie i propagowanie tożsamości patriotycznej – uroczystości
z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 – go Maja,
- budowanie poczucia wspólnoty szkolnej poprzez organizowanie
i uczestnictwo w uroczystościach takich, jak: Ślubowanie
pierwszoklasistów, Pasowanie na czytelnika, Wigilie klasowe, Jasełka,
wycieczki, białe i zielone szkoły,
- rozwijanie u uczniów młodej samorządności: współodpowiedzialność
za inicjatywy na rzecz uczniów, dyskoteki tematyczne, konkursy „Mam
talent”, „Kocham Cię, Polsko”,
- praca na rzecz innych: działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu,
współpraca ze Stowarzyszeniem Kajakarzy na Rzecz Ludzi
Niepełnosprawnych, współorganizacja festynów rodzinnych.

OPIEKA
- różnorodność działań świetlicowych (7.00 – 17.30): zajęcia plastyczne,
taneczne, czytanie baśni, realizowanie programów korygujących
trudności edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe,
- coroczne organizowanie zimowiska w okresie ferii zimowych
i kolonii letnich w czasie wakacji,
- organizowanie zajęć przez animatora sportu w okresie letnim,
- zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie pobytu w szkole, ale także
w czasie wycieczek, białych i zielonych szkół,
- organizowanie zajęć dodatkowych w terminach
odpowiadających uczniom,
- dodatkowe zajęcia języka angielskiego i taneczne
w czasie przebywania dzieci w szkole.

Zapraszamy do PSP nr 34

