KATOLICKA OGÓNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA
I STOPNIA W NOWYM SĄCZU
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoo

RAZEM Z KSP REALIZUJE NAJLEPSZĄ W POLSCE OFERTĘ EDUKACYJNĄ
GWARANTUJEMY:


Katolicki model wychowania z zachowaniem chrześcijańskich zasad, norm i systemu wartości
opartych na Dekalogu i Ośmiu Błogosławieństwach.



W jednym miejscu, równoczesną realizację kształcenia ogólnego i kształcenia muzycznego na
poziomie I stopnia w kl. I-VI lub częściową realizacją programu II stopnia w kl. I-VIII. Naukę gry na
instrumentach muzycznych: fortepian, skrzypce, gitara, saksofon, klarnet, flet, perkusja,
wiolonczela, akordeon. Szkoła przygotowuje do muzykowania zespołowego w orkiestrze,
zespołach kameralnych i chórze.



Duże bezpieczeństwo uczniów – nad bezpieczeństwem czuwa pełny monitoring wewnętrzny
i zewnętrzny oraz pracownik ochrony z uprawnieniami pedagogicznymi.




Jednozmianowość nauki, małe oddziały klasowe zapewniające indywidualizację nauczania.



Nowoczesną bazę dydaktyczną: własne instrumentarium, profesjonalną salę koncertową,
najnowocześniejsze pracownie przedmiotowe (biologiczno-chemiczna, matematyczno-fizyczna,
historyczno-geograficzna, polonistyczna, językowa, dwie pracownie komputerowe) wszystkie
wyposażone w 65'' monitory interaktywne. Biblioteka z Centrum Informacji Multimedialnej.




Możliwość nauki w oddziale przedszkolnym tzw. „zerówce".



W klasie VII i VIII rozszerzenie zajęć edukacyjnych w 3 modułach: ścisłym (matematyka,
fizyka, robotyka, szachy), przyrodniczym (biologia, chemia, geografia) i humanistycznym
(język polski, historia, teatr i dziennikarstwo).





Wysoki poziom przygotowania do kolejnych etapów edukacyjnych – we wszystkich sprawdzianach
szóstoklasistów, uczniowie uzyskiwali najwyższy wynik w Polsce – 9 stanin.

Od „zerówki" obowiązkowe nauczanie języka angielskiego, a od klasy I do klasy VIII nauka
drugiego dodatkowego języka obcego - możliwość wyboru języka niemieckiego, hiszpańskiego,
francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.

W klasach I-III zajęcia z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego i plastyki
prowadzone są przez specjalistów tych przedmiotów.
Przez cały okres nauki realizację zajęć z gimnastyki: w klasach I-III gimnastyki korekcyjnej, w
klasach IV-VI nauka elementów gimnastyki sportowej, a w kl. VII-VIII nauka samoobrony.
Prowadzenie w każdej klasie zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych, reedukacyjnych, logopedycznych i rewalidacyjnych – szkoła zatrudnia
psychologa, pedagogów, tyflopedagoga, logopedę i oligofrenopedagogów.



Profesjonalną opiekę w bardzo dobrze wyposażonej świetlicy szkolnej, która pracuje w dwóch
grupach wiekowych (kl. 0-I i kl. ll-lll) w godz. od 6.40 do 17.00. Szkoła zatrudnia dodatkowych
nauczycieli, którzy pomagają po lekcjach odrabiać zadania domowe.




Korzystanie ze sklepiku szkolnego oraz stołówki szkolnej.





Rozwijanie pasji i zainteresowań plastycznych, tanecznych, teatralnych i sportowych w ramach
fakultetów oraz w specjalistycznych zespołach:
 fakultatywne zajęcia plastyczne prowadzone przez cenionego artystę plastyka,
 taniec towarzyski w kl. II i III - prowadzony przez Szkołę Tańca „Wir Dance",
 teatr - cotygodniowe zajęcia prowadzone w klasach I-III i w ramach modułu w kl. VII-VIII .
Dla uczniów klas I-V cotygodniowe zajęcia z pływania i tenisa ziemnego.
Dla uczniów klas VI-VIII zajęcia z nauki jazdy konnej, wspinaczki, strzelectwa i czyrlideringu.
Dodatkowe specjalistyczne treningi z pływania, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej,
koszykówki, tenisa stołowego, szachów i kickboxingu.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SĄ OGÓLNODOSTĘPNE W RAMACH KWOTY CZESNEGO

