
SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 25  

IM. JANUSZA KORCZAKA W TARNOWIE 

 

CHCEMY, ABY NASI UCZNIOWIE: 

 Rozwijali się wszechstronnie na miarę swoich możliwości; 

 Akceptowali i szanowali innych oraz byli akceptowani i szanowani przez innych ; 

 Włączali się w życie szkolne i społeczne. 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ? 

 Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco się dokształca i doskonali poprzez 

kursy, warsztaty, studia podyplomowe. 

 Małe oddziały klasowe do 20 uczniów. 

 Uczniowie uczą się na jedną zmianę. 

 Świetlica szkolna, czynna od 6.30 do 16.00.  

Na świetlicy szkolnej oprócz zajęć opiekuńczo-wychowawczych są prowadzone przez specjalistów 

zajęcia terapeutyczne, arteterapia, terapia ręki, zajęcia z psychologiem, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne.  

 

 Lokalizacja szkoły w samym centrum miasta, dogodne połączenia komunikacji miejskiej.  

 Bezpłatny parking dla rodziców dowożących dzieci do szkoły samochodem.  

 Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne. 



 Sale specjalistyczne- sala sensoryczna, sala terapii światłem, sala rehabilitacyjna, gabinet 

logopedyczny. 

  Wielofunkcyjne nowoczesne boisko szkolne i sala gimnastyczna. 

 Klasy uczą się w osobnych pawilonach co w sytuacjach trudnych np. pandemii umożliwia zachowanie 

reżimu sanitarnego. 



 W szkole działa e-dziennik poprzez który rodzice mogą być w stałym kontakcie z nauczycielami  

i wychowawcami. 

 Każdy uczeń posiada indywidualną szafkę w której może zostawić książki. 

 Organizacja turnusów rehabilitacyjnych w Sarbinowie dla uczniów posiadających orzeczenia  

o niepełnosprawności.  

 Zajęcia biblioterapii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dodatkowe zajęcia ze specjalistami, pedagogiem, psychologiem, logopedą. 

 Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne. 

 Możliwość korzystania z dwudaniowych obiadów w atrakcyjnej cenie poniżej 10 zł. 

 

 

 

 



AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW 

Aktywny udział uczniów  w pozaszkolnych projektach między innymi: 

Ogólnopolski dzień Głośnego czytania , 

Odblaskowa szkoła, 

Sprzątanie Świata, 

Tydzień z logopedą. 

Zaangażowanie uczniów w działania ekologiczne szkoły: 

„Chrońmy wodę” 

„Przygotowanie budek lęgowych dla ptaków , 

warsztaty „Zdrowy tryb życia”, 

warsztaty „Bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły” , 

„Zbiórka surowców wtórnych”, 

zajęcia terenowe, 

wycieczki ekologiczne, między innymi: do ZOO w Krakowie , Ogrodu Botanicznego w Krakowie, Ośrodka  Edukacji 

Ekologicznej w Jastrzębi- spotkania z pracownikami naukowymi. 

Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne: 

zbiórki zakrętek dla potrzebujących uczniów, 

zbiórki charytatywne dla bezdomnych, 

pomoc uczniom niepełnosprawnym. 

WSPÓŁPRACA  

Fundacja – Kromka Chleba   

Stowarzyszenie KANA  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie  

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie  

Stowarzyszenie ADMAXIMAM w Tarnowie  

Komeda Miejska Policji w Tarnowie wydz. Ruchu Drogowego  

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Jastrzębi  

Urząd Miasta Tarnowa wydział Ochrony Środowiska  

Straż Miejska w Tarnowie  

Sklep ze zdrową żywnością PSZCZÓŁKA  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  

Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik  

Agroturystyka „U Kostrzyńskiej” w Jastrzębi  

Kopalnia Soli w Bochni 

 



 


