
OFERTA DYDAKTYCZNO –
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

Publiczna Szkoła Podstawowa przy
ul. Azaliowej 18 w Gdańsku



Charakterystyka oferenta

ZS im. Macieja Płażyńskiego sp. z o.o. - instytucja zajmuje się szeroko rozumianą edukacją 
dzieci i młodzieży, zgodnie z umową spółki cały zysk przeznacza na realizację celów statutowych. 

Założycielem ZS im. Macieja Płażyńskiego sp. o.o. jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy. 

Pozytywne Inicjatywy – podstawowe zadania:

- Utworzenie sieci 66 żłobków na terenie całego województwa pomorskiego
- Utworzenie sieci 9 przedszkoli na terenie powiatu puckiego i wejherowskiego  
- Stworzenie własnej floty jachtów oraz szkoły pod żaglami 
- Centrum Integracji Społecznej 
- Realizacja cyklicznego projektu "Fala Dobra”
- Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Akademickie) 



Sieć placówek edukacyjno-opiekuńczych grupy Pozytywne Inicjatywy









Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE)
sp. z o.o. jest spółką której udziałowcami jest Skarb 
Państwa oraz samorządy. Strefa obejmuje obecnie 
dwadzieścia dwie podstrefy o łącznym obszarze 
1380,62 ha. Spółka zarządza Gdańskim Parkiem 
Naukowo – Technologicznym. 

EduPark to Centrum Edukacji dla Dzieci i Młodzieży 
Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ta 
długa nazwa skrywa niesamowite miejsce gdzie 
poprzez wspólne eksperymenty i doświadczenia 
udowadnia się najmłodszym i tym trochę starszym, 
że nauka nie jest nudna, a nawet może bawić.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE)







Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pozarządową, działającą od 
1992 roku. 

Jej misją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia 
i promowanie wartości humanitarnych. Odpowiedzialność za świat 
pojmuje jako możliwość rzeczywistego uczestnictwa
i posiadania wpływu w procesie pomocy przez każdego pracownika 
i wolontariusza PAH. Praca każdego z nich przyczynia się do ratowania 
życia ludzi. To zobowiązuje do nieustannego rozwijania się i podnoszenia 
jakości pomocy.

Wizja PAH jest realizowana przez organizowanie pomocy humanitarnej
i współpracy rozwojowej oraz tworzenie i realizację programów w 
zakresie edukacji społecznej.

Polska Akcja Humanitarna







Wprowadzenie



Wizja szkoły                                                       Misja szkoły   

Szkoła jako „drugie miejsce na ziemi” po domu rodzinnym- przyjazna 
dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju 
intelektualnego i emocjonalnego swoich uczniów. Szkoła będąca 
partnerem dla rodziców. Powinna także gwarantować atrakcyjne i 
skuteczne szeroko rozumiane nauczanie- to programowe i wykraczające 
ponad program. Szkoła musi kształtować swoich wychowanków w 
oparciu o szacunek do drugiego człowieka. Poprzez poszanowanie 
uniwersalnego systemu wartości, tradycje, kulturę, autorytety -
właściwe kreować własny, indywidualny rozwój ucznia, aby godnie i z 
pasją wpisał się w kształtowanie nowej otaczającej go i zmieniającej się 
rzeczywistości. 

- Stwarzamy uczniom poczucie bezpieczeństwa 
- Rozbudzamy chęć do nauki poprzez doświadczanie
- Pozwalamy na indywidualny rozwój w danej sferze rozwojowej
- Uwrażliwiamy na krzywdę innych, chorych, potrzebujących, uczymy 

zrozumienia i empatii
- Budujemy „most zaufania” pomiędzy uczniem a nauczycielem który 
uczy prawdy, tolerancji oraz właściwych postaw moralno- etycznych

- Angażujemy uczniów do sprawdzania swoich umiejętności na gruncie 
kolejnych szczebli konkursów



Założenia ogólne













Zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) wykraczające 
poza podstawę programową

Zajęcia dodatkowe zostały wybrane ze względu na specyfikę położenia szkoły 
oraz doświadczenie oferenta i partnerów w realizacji podobnych zadań.
Zajęcia przeznaczone będą dla uczniów wszystkich klas, każdego rocznika, 
łącznie z oddziałami przedszkolnymi. Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział
w dowolnej ilości zajęć.



- nauki przyrodnicze

Nauki przyrodnicze i techniczne (realizowane przez PSSE) 
..………………………….….…………..………..……………………………………



- roboty i programowanie 

Nauki przyrodnicze i techniczne (realizowane przez PSSE) 
..………………………….….…………..………..……………………………………



- przedsiębiorczość - spotkania z firmami 

Nauki przyrodnicze i techniczne (realizowane przez PSSE) 
..………………………….….…………..………..……………………………………



- żeglarstwo

- zajęcia pływackie 

- windsurfing i kitesurfing

- unihokej

Sport 
….…………..………..…………………………………………..…



- teatralne

- muzyczne 

- filmowe 

Artystyczne 
..…………………….….…………..………..………………………………



- matematyczne

- polonistyczne

- informatyczne 

- koło wolontariatu

- językowe z nativ speakerem 

Pozostałe koła zainteresowań 
….…………..………..…………………………………………..…



Zajęcia wyrównawcze realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej 
przy ul. Azaliowej to przede wszystkim:

- Zajęcia logopedyczne

- Zajęcia korekcyjne 

- Zajęcia wyrównawcze w zakresie przedmiotów nauczania

Zajęcia dodatkowe wyrównawcze
..………………………….….…………………..…..…..………..……………………………………



Zajęcia opiekuńcze

Zajęcia opiekuńcze w Szkole to przede wszystkim świetlice czynne codziennie 
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00, dostępne dla wszystkich chętnych 
uczniów. 
W odrabianiu prac domowych pomagać będzie nauczyciel. Jednak uczniowie 
wolny czas będą spędzać nie tylko na zabawach ruchowych, odrabianiu prac 
domowych, ale także na nauce. 
Świetlica podzielona na dwie strefy: strefę relaksu oraz strefę aktywności.
Poza świetlicą opisaną powyżej zorganizowana zostanie również świetlica 
socjoterapeutyczna oraz terapia indywidualna z psychologiem.



ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO

W ramach Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego działają: Szkoła Podstawowa „Małe Morze”, Gimnazjum 
Ogólnokształcące i Liceum Akademickie. Działania szkół nastawione są na kształtowanie postaw
i doskonalenie umiejętności uczniów z uwzględnieniem ich predyspozycji.

Strefa relaksu zostanie wyposażona w:
- Tunel świetlny
- Kolumnę wodną
- Wyspę Światłowodów
- Kulę Obrotową
- Projektor Martin Mania
- Domek Lustrzany





Projekty edukacyjne

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która 
rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności 
łączących ludzi i miejsca. 



Warsztaty 
dla młodzieży



Wizyty w szkole 
wolontariuszy GLEN
i spotkania z ciekawymi 
gośćmi



Letnia/zimowa szkoła edukacji 
globalnej dla młodzieży



Wirtualne dialogi z 
mieszkańcami 
globalnego Południa 



Strefa relaksu zostanie wyposażona w:

- Tunel świetlny
- Kolumnę wodną
- Wyspę Światłowodów
- Kulę Obrotową
- Projektor Martin Mania
- Domek Lustrzany

Ideą corocznego 
nagrywania płyty "Fala 
dobra" jest niesienie 
pomocy przez dzieci 
innym dzieciom. 
Najmłodszym 
towarzyszą 
w kolędowaniu znane 
postaci ze świata sztuki, 
mediów, polityki. 
Podczas wspólnego 
nagrywania krążka 
ludzie różnych 
środowisk jednoczą się 
dla ściśle określonego 
ważnego celu. Ci, którzy 
nie czują się na siłach, 
aby śpiewać, nagrywają 
bajkę 
o tematyce świątecznej. 
Ta również znajdzie się 
na płycie.



Zajęcia dla rodziców

Zaplanowany cykliczne zajęcia dla rodziców uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej przy ul. Azaliowej, tak aby każdego dnia w tygodniu 
odbywały się różne formy aktywności, w których mogą wziąć udział 
wszyscy zainteresowani rodzice. 

- Poniedziałek:  rodzinne wieczór
- Wtorek:  szkoła dla rodziców
- Środa:  dzień sportowy
- Czwartek:  dzień z lokalnymi organizacjami pozarządowymi
- Piątek:  dzień z kulturą



Szkolenia dla nauczycieli
..………………………….….…………..………..……………………………………

Ważnym aspektem funkcjonowania szkoły będą stałe szkolenia dla
nauczycieli m Planowane jest cykliczne organizowanie szkoleń.

- Szkolenia dla nauczycieli Polskiej Akcji Humanitarnej
- Szkolenia dla nauczycieli Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
- Przedmiotowe szkolenia doskonalące dla nauczycieli 



Szkolenia dla nauczycieli 
realizowane przez Polską 
Akcję Humanitarną



Szkolenia dla nauczycieli 
realizowane przez 
Pomorską Specjalną 
Strefę Ekonomiczną





Dziękujemy za uwagę


