
Oferta edukacyjna Zespółu  Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika  
w Hutkach 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach to placówka publiczna, 
która uczy właściwej komunikacji, twórczego rozwiązywania problemów, odpowiedzialności 
za swoje zachowanie. Zespół składa się z przedszkola , I etapu edukacyjnego szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Kadra szkoły to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, 
którym zależy, by przywiązana do tradycji narodowej dzieci i młodzież wzrastali w miłości, 
tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, nauki i Ojczyzny. W każdym etapie, począwszy 
od przedszkola prowadzona jest min. jedna innowacja pedagogiczna. 

LOKALIZACJA – szkoła znajduje się w centrum wsi przy drodze wojewódzkiej nr 908 

KADRA PEDAGOGICZNA – nasi nauczyciele mają doświadczenie w pracy z młodzieżą,                  
a praca jest dla nich pasją, nieustannie podnoszą też swoje kwalifikacje. Ponadto w szkole 
pracują:   pedagog, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog  

BEZPIECZEOSTWO – jesteśmy szkołą kameralną, nasze dzieci i uczniowie nie są anonimowi. 
Monitoring wizyjny znajduje się wewnątrz budynku oraz wokół szkoły. W szkole działa 
świetlica  , która zapewnia opiekę uczniom dojeżdżającym oraz dzieciom , pracujących 
rodziców. 

WYPOSAŻENIE – w szkole funkcjonuje kuchnia (koszt obiadu – 2,90-3,20 zł) i świetlica.  
Mamy gabinet pielęgniarki oraz dostęp do  lekarza. Posiadamy pracownie internetową. Na 
zajęciach wykorzystywana jest tablica interaktywna oraz tablety i sprzęt audiowizualny. 
Dysponujemy salą gimnastyczną z profesjonalnym nagłośnieniem, placem zabaw                               
i boiskiem sportowym. 

KULTURA –Mamy bogate doświadczenie pod względem działalności kulturalnej                                   
i artystycznej. Jesteśmy organizatorami uroczystości o charakterze patriotycznym dla 
mieszkaoców sołectw, parafii, mieszkaoców gminy Konopiska. Uczniowie chętnie biorą 
udział w warsztatach dziennikarskich, teatralnych. Oprócz wycieczek klasowych, rajdów 
pieszychi rowerowych organizowane są wyjazdy do teatrów , muzeów, kin. Od 8 lat 
jesteśmy organizatorami Gminnych Finałów WOŚP. 

SUKCESY – nasi uczniowie są laureatami konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich, 
powiatowych i międzyszkolnych w różnych dziedzinach. Szkoła jest organizatorem wielu 
konkursów powiatowych.  Są to: powiatowy konkurs z języka angielskiego,powiatowy 
konkurs z języka niemieckiego pod patronatem Dyrektora Delegatury KO w Częstochowie, 
powiatowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, powiatowy turniej piłki halowej o puchar 
Wójta Gminy Konopiska. Prężnie działa wolontariat, który organizuje akcje charytatywne na 
rzecz osób potrzebujących. 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – proponujemy bogatą ofertę zajęd pozalekcyjnych: *zajęcia dla 
uczniów zdolnych oraz wyrównawcze z wszystkich przedmiotów, * koła: teatralne, 
plastyczne, sportowe, rytmikę, gimnastykę korekcyjną,  zajęcia kreatywne dla gimnazjalistów 
*logopedia,socjoterapia, rewalidacja. 



PROJEKTY – bierzemy udział w wielu projektach, m. in. „Szkoła w ruchu”, „Kuźnia talentów”, 
„Odyseja Umysłu”, „Zycie bez próchnicy”, „ Nie dziękuję –nie palę” „Szkoła bez barier”, 
„Młodzi kreatywni”, „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa” , „Młody Obywatel” 

 


