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  PRIMARY SCHOOL NAMED AFTER MARIA DĄBROWSKA  IN ELBLĄG,POLAND 

 

 

We are  students, their families  and a local community friendly  school. There are 250 students at 

the age 6 -13 and 40 teachers are employed at school. Our educational  offer includes: 

• educational activities  both for able -bodied  children and those ones with special 

educational needs   so that students will be able to  fully participate in a didactic process,  

• for children with SEN   our school provide small groups of pupils ( up to  15-20 pupils) with a 

supporting  teacher,   

•  our  classrooms are well-equipped  with multimedia , smart boards ; there is also  a library,  

two gyms, a sports field  and a playground, 

• professional care and a lot of interesting activities  in our  day –care  room from 6.30 a.m. to 

6 .00 p.m.  

• various  clubs after school ( maths, artistic, sports, historic, ICT, English , German  )  

• special and therapeutic  classes , among many others  there are speech – therapy, library 

therapy, compensatory  and  psychological  activities, 

• acquiring  foreign languages; English , 

•  sports activities.  

The teaching  staff   is open  to modern educational methods. They cooperate with universities and 

colleges introducing innovative ways of teaching  Maths, IT, English, Science  and early stage  

education.  Owing to an  international collaboration with  the European schools  from Austria, Italy, 

Greece ,Spain, Latvia, Hungary, Lithuania, Slovenia within  Comenius and Erasmus plus  projects,  the 



teachers have developed their teaching workshops and   gathered  experiences that are put into 

practice in a learning-teaching process.  

 

Jesteśmy szkołą przyjazną uczniom, rodzicom i środowisku lokalnemu, Do naszej szkoły uczęszczają 

uczniowie w wieku od 6-13 lat, zatrudnionych jest 40 nauczycieli.  Nasza szkoła oferuje:  

• zajęcia  dla uczniów także niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ,tak 

aby wszystkie dzieci mogły w pełni uczestniczyć w procesie nauczania, 

• dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniamy klasy 15-20 osobowe oraz 

pomoc nauczyciela wspomagającego, 

• dobrze wyposażone klasy w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, bibliotekę, dwie sale 

gimnastyczne, 

• fachową opiekę i ciekawe zajęcia na świetlicy od 6.30- 18.00, 

• zajęcia terapeutyczne, logopedyczne warsztaty socjoterapeutyczne , 

• naukę języków obcych ,  

• zajęcia sportowe. 

Nauczyciele są otwarci na nowe metody nauczania, współpracują z uniwersytetami ,kolegiami 

wprowadzając nowoczesne metody nauczania  matematyki, IT, angielskiego, historii, nauczania 

zintegrowanego. Dzięki  międzynarodowej współpracy ze szkołami z Austrii, Włoch, Hiszpanii, Grecji, 

Litwy, Łotwy, Słowenii  w projektach Comenius i Erasmus plus nauczyciele rozwijają swój warsztat 

pracy i zdobywają cenne doświadczenia ,które stosują w procesie uczenia -nauczania  

 


