Zarząd Krajowego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole
Warszawa

W związku ze złożeniem aplikacji przez Szkolę Podstawową im. Władysława
St, Reymonta w Szczutowie w sprawie przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół
przekazuję rekomendację ww, placówki .
Praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły jest na wysokim poziomie.
W placówce widoczne jest wyjątkowe zaangażowanie grona pedagogicznego
w sprawy szkoły wyrażające się w działaniach podnoszących jakość jej pracy
i sprawność organizacyjną.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że ciągle doskonaląca swe umiejętności kadra
pedagogiczna pracuje z wielką pasją i chętnie podejmuje różnorodne działania.
Szkoła Podstawowa w Szczutowie dała się poznać jako dobry organizator
wielu znaczących imprez.
Od roku 2000, czyli z chwilą przyjęcia przez szkołę imienia Władysława
St. Reymonta, co roku w rocznicę urodzin Patrona, szkoła z wielkim rozmachem
obchodzi swoje święto.
Do Szczutowa zjeżdżają wówczas delegacje zaprzyjaźnionych szkół z różnych
zakątków Polski.
Przyjeżdżaj ą także znakomici goście, przyjaciele szkoły.
Wszyscy są pod jej urokiem. Podobnie pełen ciepła i kolorytu jest
organizowany od 3 lat Szczutowski Festiwal Piosenki i Tańca Ludowego. Impreza
ta ma szeroki charakter regionalny.
Wysokiej rangi imprezą sportową o zasięgu ogólnopolskim jest organizowany
po raz pierwszy w ubiegłym roku Szczutowski. Bieg Dwóch Jezior. Jego pierwsza
edycja okazała się wielkim sukcesem sportowym i organizacyjnym.
Na wyróżnienie zasługuje też organizacja Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego.
Ale szkoła w Szczutowie, to nie tylko działania na własnym terenie. Szkoła myśli
i działa znacznie szerzej.
Jest członkiem założycielem utworzonego w 2002r. Ogólnopolskiego Klubu Szkół
Reymontowskich. Jego przewodniczącą jest p. Hanna Nagórek dyr. szczutowskiej placówki.
Szkoła w Szczutowie aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami i zakładami
w najbliższym środowisku.

Ale nie tylko....
Od kilku lat utrzymuje bliskie kontakty z Wyższa Szkolą Humanistyczną w Pułtusku,
Wyższą, Szkołą Zawodową w Płocku, Politechniką Warszawską, Urzędem
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Krajowym Stowarzyszeniem
Pomocy Szkole, Kołem Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława St. Reymonta
w Otwocku oraz parlamentarzystami: posłem Tadeuszem Samborskim, senatorem
Zbigniewem Kruszewskim i posłanką Zofią Grzebisz - Nowicką.
Sprawdzonym przyjacielem szkoły od wielu lat jest ksiądz biskup Roman
Marcinkowski.
Dyrektor oraz rada pedagogiczna bardzo ciepło wyrażają się też o swej
współpracy z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Szkoła Podstawowa Szczutowie to miejsce bardzo przyjazne uczniom. Ważne
miejsce w jej organizacji pracy zajmuje rozwój zainteresowań i pasji uczniowskich.
W związku z tym prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne takie jak: Chór,
zespół wokalny „Promyk", Koło Teatralne, Koło Młodych Dziennikarzy, Koło
Polonistyczne, Koło Matematyczne, Koło Młodego Ekologa, Koło Przyrodnicze,
Kółko Germanistyczne, SKS. Dzięki udziałowi w tego typu zajęciach uczniowie
rozwijają swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę oraz biorą udział w różnych
konkursach, olimpiadach, zawodach - począwszy od szczebla szkolnego,
a na szczeblu krajowym skończywszy - i wielokrotnie odnoszą sukcesy.
Dużą uwagę zwraca się w szkole na propagowanie i czynne uprawianie turystyki
krajoznawczej i sportowej.
Przejawia się to w organizacji wycieczek krajoznawczo - turystycznych i imprez
wyjazdowych różnej rangi oraz zawodów sportowych, Wizytówką szkoły od lat jest
tenis stołowy i lekkoatletyka.
Szkoła Podstawowa w Szczutowie to placówka, która uczy twórczego,
krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć dziecku otaczający go świat, rozwija go
społecznie, uczy wrażliwości na potrzeby innych / pomoc dla Kasi i Bartka, Góra
grosza, Mikołajki/.
Doceniam aktywność oraz efektywność działali edukacyjne wychowawczych
szkoły i wyrażam nadzieję, że aplikacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie
w sprawie przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół zyska aprobatę Rady Klubu.

