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Księga Przysłów 22,6

"Wychowuj dziecko
odpowiednio do drogi,

którą ma iść, a nie zejdzie
z niej nawet w starości”



Arka powstała z marzeń
ludzi wierzących, marzeń  

 o miejscu poznawania
Boga, zdobywania rzetelnej
wiedzy oraz optymalnego

przygotowania się do
wartościowego życia.



Zaczynaliśmy skromnie 

z 22 uczniami.
 

Od września 1993 roku

prowadzimy szkołę podstawową, 

a w latach 1999-2019 

także gimnazjum. 
 

Od roku 2019 mamy również

oddział przedszkolny.

 



Misja szkoły
Promujemy to, co naprawdę liczy się

w życiu naszych dzieci 
i ma wpływ na ich przyszłość: 

miłość, 
chrześcijańskie wartości, 

jasny cel w życiu, 
pomoc drugiemu człowiekowi,

kreatywność 
oraz odpowiedzialność.



Kierunki priorytetowe Szkoły:

  wartości chrześcijańskie;
  język angielski;
  nauki ścisłe.



Arka Meeting

Spotkania społeczności szkolnej

podczas których:

wspólnie uwielbiamy Boga;

omawiamy bieżące sprawy szkolne;

spotykamy się z wartościowymi ludźmi;

rozdajemy pochwały i nagrody;

uczestniczymy w warsztatach;

bawimy się razem.



Chcąc pomóc uczniom w trudnym

momencie przekroczenia przez nich

progu edukacyjnego z klasy 3 do 4,

przygotowaliśmy dla nich dodatkową

godzinę wychowawczą. Zajęcia są

prowadzone przez pedagog
a lub

psychologa, który pomaga uczniom

odnaleźć się w nowej rzeczywistości

szkolnej. W ramach tej godziny uczniowie

dowiadują się więcej o sobie, swoich

mocnych i słabych strony, aby zrozum
ieć

swój styl uczenia się oraz organiz
ację

nauki. Zgłębiają techniki zapamiętywania

(mnemotechniki) i uczenia się. 

Jak się uczyć?



Plan daltoński

 
Innowacja ma na celu  zachęcać i motywowaćuczniów do korekty zachowań niewłaściwych,rozwijać umiejętność współpracy w grupie            i empatii wobec drugiego człowieka. Ma pomócw wykształceniu u uczniów samodzielności,odpowiedzialności oraz refleksyjnegopodejścia do problemów i szukania rozwiązań.Chcemy, aby nasi uczniowie byli dobrymi,kreatywnymi ludźmi, odpowiedzialnymi za siebiei innych, zakorzenionymi w chrześcijańskichwartościach biblijnych. Plan innowacji zakładawspółpracę wszystkich podmiotów: uczniów,nauczycieli i rodziców.



NAUCZANIE METODĄ CLIL
Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję

Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych

i różnorodności językowej. Jest nauką przez działanie,

dzięki której nauczane treści merytoryczne i językowe

znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce oraz

przyczynia się do rozwoju takich umiejętności miękkich

jak komunikatywność, myślenie przedsiębiorcze            

i rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, itd.

Uczy pracy zespołowej i rozwija kreatywność. W naszej

szkole elementy j. angielskiego wprowadzane są także na

zajęciach przyrodniczych – chemia, fizyka, geografia,

biologia i przyroda, uwzględniając poziom trudności           

w zależności od wieku.



Communicative Approach czyli metoda
komunikacyjna oraz Cooperative Learning 

(praca zespołowa).
 

W klasach 0 - 3 nauka metodą Total Physical
Response - poprzez ruch idziałanie.

 

Inne metody nauczania 
j. a ngielskiego



Centrum Mistrzostwa
Informatycznego
Projekt "Centrum Mistrzostwa

Informatycznego" współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014 - 2020



Szkolny Klub STEM
Na terenie szkoły działa szkolny KlubSTEM. Zajęcia matematyczno –przyrodnicze realizowane są metodaprojektową. Uczniowie uczestniczątakże w projektach ogólnopolskichoraz międzynarodowych takich jak:Wzór na ścisłe, Ekologiczna Szkoła,

EduSciene, EduArctic,
WordSpaceWeek oraz CodeWeek i

wielu innych.



Dziękuję za uwagę
Joanna Rojecka


