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   Dlaczego warto kształcić się u nas? 

• Dysponujemy własnym transportem, 
dojedziemy tam gdzie mieszkasz! 

• Posiadamy kadrę specjalistów,  
• Jesteśmy otwarci na zainteresowania             

i potrzeby uczniów,  
• Nasi uczniowie są laureatami wielu 

konkursów, w tym kuratoryjnych                    
i ogólnopolskich, 

• Wygrywają niezliczoną ilość zawodów 
sportowych min. w tenisie stołowym oraz 
piłce nożnej, 

• Z uczniami o specyficznych potrzebach 
pracujemy w małych grupach podczas      
lekcji oraz indywidualnie. 

   Dysponujemy:  

• Stołówką, obiady dwudaniowe w cenie 4zł, 
dokładki gratis!  

• Salą gimnastyczną, 
• Siłownią, 
• Klasopracowniami do nauki fizyki, chemii, 

biologii, geografii, języków obcych, 
matematyki, języka polskiego, informatyki 
(18 stanowisk), 

• Bardzo dobrze wyposażonymi klasami dla 
uczniów najmłodszych z klas I-III, 

• Pracownią informatyczną, 
• Boiskiem szkolnym, boiskiem do siatkówki 

plażowej, 
• Placem zabaw dla najmłodszych i nie tylko, 

• Klasami wyposażonymi w sprzęt 
multimedialny: tablice interaktywne, 
projektory, sprzęt audio, komputery 

• Dostępem do sieci wi-fi na terenie całej 
szkoły, radiowęzłem (muzyka na przerwach). 

 

 
 
 
 

 

 



Organizujemy wiele imprez                  
i konkursów: 

• Corocznie kiermasze Bożonarodzeniowe       
i Wielkanocne, 

• Gminny konkurs piosenki angielskiej            
i niemieckiej, Dzień Zdrowego Żywienia, 
konkurs na najpiękniejszą dynię, konkurs 
poezji dla klas I-III, konkurs sudoku              
i kółko-krzyżyk 3D, maratony filmowe, 

• Cotygodniową opiekę higienistki szkolnej, 
• Naukę pływania dla uczniów,  
• Dopłaty do wycieczek szkolnych                    

z funduszy Rady Rodziców, od sponsorów i 
innych źródeł, 

• Kilkudniowe wycieczki, teatr, dyskoteki, 
imprezy  w  plenerze /np. ognisko 
integracyjne/, zawody sportowe,  mikołajki, 
zabawy karnawałowe, andrzejki. 

Świetlica szkolna 
 

• W naszej szkole działa świetlica szkolna 
otwarta w godzinach 7:40-16:00, 

• Świetlica otwarta jest również w ferie 
zimowe oraz wakacje przede wszystkim       
z myślą o rodzicach pracujących, ale nie 
tylko, w celu zapewnienia bezpiecznego        
i kreatywnego spędzania czasu przez dzieci.  
 

Organizowane są wtedy zajęcia tematyczne,  
warsztaty (kulinarne, fotograficzne, teatralne, 

językowe, plastyczne i wiele więcej) prowadzone 
przez nauczycieli naszej szkoły. W trakcie 
pobytu istnieje możliwość zapewnienia dzieciom 
jednodaniowego posiłku, koszt 2zł/dzień. 

 
Realizujemy programy: 

 
• Stop Dopalaczom,  
• Nie Pal Przy Mnie Proszę, 
• Kartonik Mleka, 

 
 

 

 

 
 

 

 

Stawiamy każdemu 

dziecku takie wymagania, 

jakim może sprostać 


