
 

OFERTA SZKOŁY 

 

Jesteśmy małą, 

przyjazną dla uczniów i 

ich rodziców szkołą. 

Najmłodsi uczą się w 

salach 

przystosowanych do ich 

potrzeb, podzielonych na część edukacyjną 

i rekreacyjną, istnieje u nas możliwość zostawiania 

części podręczników w szkole – dzieci mają własne 

szuflady lub segregatory. 

Z myślą o najmłodszych przy naszej placówce 

powstał również szkolny plac zabaw. 

Starsi korzystają z dobrze wyposażonych pracowni 

komputerowych, Gabinetu Klejnotów Przyrody, sali 

gimnastycznej, siłowni i sali judo. 

Po lekcjach uczniowie mogą rozwijać swoje 

zainteresowania w ramach zajęć ekologicznych, 

sportowych, artystycznych. 

Na terenie szkoły działa również drużyna harcerska. 

Nasi uczniowie wychodzą do kina, teatru, muzeum, 

wyjeżdżają na wycieczki krajoznawczo – turystyczne 

i zielone szkoły. 

Propagujemy zdrowe nawyki żywieniowe – mamy 15 

– minutową przerwę śniadaniową podczas, której 

uczniowie jedzą posiłek wspólnie z nauczycielem, 

natomiast obiad pod opieką wychowawców świetlicy. 

Po lekcjach dzieci mogą uczęszczać do świetlicy 

szkolnej. 

Organizujemy systematycznie, raz w miesiącu dzień 

otwarty dla rodziców, wychowawca pełni raz 

w tygodniu dyżur dla rodziców 

Pedagog, pedagog – terapeuta, reedukator, psycholog 

i logopeda pomagają w nauce i rozwiązywaniu 

problemów. 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

Zajęcia w 

świetlicy odbywają 

się w godzinach 

6:30 – 18:00. 

W ramach zajęć 

świetlicowych 

dzieci odrabiają 

prace domowe, 

uczęszczają na warsztaty ceramiczne, plastyczne, 

komputerowe oraz rytmikę do Domu Kultury. 

Dla wychowanków świetlicy organizowane są liczne 

konkursy. 

Dzieci wraz z wychowawcami organizują różne 

uroczystości: Dzień 

Matki, Dzień 

Dziecka, andrzejki, 

mikołajki. 

Nasi podopieczni 

spędzają tu miło i 

bezpiecznie swój 

czas. 

 

STOŁÓWKA SZKOLNA 

 

Dzieci jedzą obiady od godz. 11:30 do 14:30. 

Obiad dla klas młodszych odbywa się pod opieką 

wychowawcy świetlicy. 

Obiady przygotowywane są na miejscu. 

Każdego roku bierzemy udział w akcji „Szklanka 

mleka”. Każdy 

uczeń może 

otrzymać jako 

dodatek do 

śniadania 

bezpłatnie kartonik 

mleka białego.

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

W tradycję naszej szkoły wpisały się imprezy 

i uroczystości ogólnoszkolne: pasowanie na ucznia, 

obchody rocznic państwowych, mikołajki, jasełka, 

pierwszy dzień wiosny, bale karnawałoweitp. 

Uczestniczymy w inicjatywach ekologicznych, m.in. 

„Sprzątanie Świata”, zbiórkach surowców wtórnych, 

promujemy zdrowy sposób odżywiania się w ramach 

projektu „Wiem co jem”, organizujemy akcje 

charytatywne: „Góra grosza” oraz kiermasze i zbiórki 

pieniędzy dla potrzebujących. 

Popieramy inicjatywy uczniowskie dając naszym 

wychowankom możliwość zaprezentowania się 

w ramach Samorządu Uczniowskiego. 

 

NASZE SUKCESY 

 

Nasi uczniowie 

reprezentują szkołę w 

wielu konkursach 

zajmując znaczące 

miejsca, m.in. 

matematycznych 

SIGMA, KANGUR, 

ALFIK, językowych 

ENGLISH ACE, FOX, plastycznych, 

multimedialnych, ekologicznych, sportowych, 

literackich, recytatorskich i in.. 

Możemy się poszczycić  m.in. 

laureatami konkursu „Ośmiu 

wspaniałych”, promującego 

pozytywne, prospołeczne postawy i 

działania młodzieży na rzecz 

najbliższego otoczenia, laureatami 

tytułu „Talent Woli” oraz 

stypendium Jana Pawła II dla 

wybitnie uzdolnionej młodzieży i in. 


