
PIERWSZOKLASISTA W NASZEJ SZKOLE 

Motto naszej szkoły to słowa Janusza Korczaka: 

„ Mów dziecku, że jest dobre,  

że umie, że potrafi …” 

                         Janusz Korczak 

W szkole: 

• Jesteśmy placówką przyjazną i bezpieczną, przygotowaną na potrzeby wszystkich uczniów. 

• Zajęcia dla klas 1-3 odbywają się na odrębnym piętrze. 

• W klasach dysponujemy  szeroką  bazą  środków i pomocy dydaktycznych. 

• Uczniowie klas początkowych mają możliwość pozostawienia w szkole części podręczników, przyborów  
i materiałów do zajęć plastycznych i technicznych. 

• Posiadamy dwie pracownie komputerowe przystosowane do zajęć z uczniami klas I – III, każdy uczeń pracuje 
na oddzielnym komputerze. 

• Od pierwszej klasy uczniowie uczą się dwóch języków 

• Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej  sali gimnastycznej wyposażonej w odpowiedni 
sprzęt i przybory.  

• Realizujemy programy promujące zdrowy styl życia: Mleko w szkole, Owoce w szkole, Szkoła promująca 
zdrowie. 

• Uczniom oferujemy fachową pomoc logopedyczną. 

• Uczniowie młodszych klas objęci są szczególną opieką psychologiczno-pedagogiczną. 

• W trosce o prawidłową postawę ciała prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Zapewniamy również dodatkowe zajęcia wspierające rozwój uczniów. 

• Wychowawcy świetlicy szkolnej prowadzą atrakcyjne zajęcia, pomagają w odrabianiu lekcji, zapewniają 

bezpieczne spędzanie czasu wolnego w godzinach od  6:30 do 17:30, uczniowie klas młodszych spędzają 

wolny czas w drugiej świetlicy „Bajkowa kraina”.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Biblioteka posiada  bogaty księgozbiór i kącik czytelniczy dla najmłodszych. 

• Opiekę zdrowotną zapewnia pielęgniarka szkolna. 

• Posiadamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań, np.: 

✓ Koło muzyczne 

✓ Koło matematyczno-przyrodnicze 

✓ Koło regionalne 

✓ Koło teatralne 

✓ Koło czytelnicze 

✓ Koło plastyczne 

✓ Koło sportowe 

✓ Koło szachowe. 

• Swoje osiągnięcia uczniowie prezentują podczas licznych imprez i uroczystości szkolnych. 

• Realizujemy projekty edukacyjne, pamiętając o najmłodszych uczniach. 

• Uczniowie klas pierwszych korzystają z przestronnej szatni szkolnej przeznaczonej tylko dla nich. 

 

•  

 

 

 

 

 

• Plac zabaw zapewnia miejsce do ćwiczeń i relaksu na świeżym powietrzu. 

• Dla chętnych uczniów oferujemy możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. 

 

Pierwszoklasisto  - zapraszamy do naszej szkoły!!! 


