
Przyjazna, kameralna atmosfera.
Profesjonalna kadra pedagogiczna

Bogate tradycje szkolne.
Bardzo dobre przygotowanie dzieci

Wspaniałe imprezy klasowe 

Różnorodna oferta zajęć dodatkowych.
Liczne naukowe, artystyczne i sportowe
osiągnięcia uczniów.
Innowacje pedagogiczne.
Liczne certyfikaty i akcje, w których
bierzemy udział.
Współpraca z organizacjami ekologicznymi

Bezpłatne zajęcia na basenie dla klas  I-III.
Zajęcia rytmiki w oddziałach przedszkolnych.
Udział w międzynarodowych

Opieka logopedy, pedagoga, psychologa.
Stołówka szkolna (nie katering!).
Opieka świetlicy „Świetlik” (630 -1700).

NASZE MOCNE STRONY

     i pomocnicza.

     do dalszego kształcenia.  

     i ogólnoszkolne.

     i instytucjami Kulturalnymi.

      i ogólnopolskich projektach.

 

BĄBEL MATEMATYCZNY 
ZABAWA NAUKĄ  
ZAJĘCIA FILMOWE
ZAJĘCIA PLASTYCZNE I ARTYSTYCZNE
ZAJĘCIA KULTURALNE
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
TRZY CZTERNAŚCIE – KOŁO NAUKOWE
KOŁA MATEMATYCZNE
KODOWANIE
KÓŁKO ARTYSTYCZNE ,,KUŹNIA TALENTÓW”
ZESPÓŁ WOKALNY
KOŁO MORSKIE
KOŁO HISTORYCZNE
KOŁO CARITAS
KOŁO TEATRALNE
KOŁO POLONISTYCZNE
KLUB ODKRYWCÓW 
SZKOLNY KLUB SPORTOWY
FIT-KLASA
JUDO
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

POZA LEKCJAMI PROPONUJEMY
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE I KOŁA

ZAINTERESOWAŃ

 
 
 
 

Niezbędnik dla rodziców
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Jesteśmy Szkołą 
Odkrywców
Talentów 

i Szkołą Promującą
Zdrowie.

ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
REWALIDACJA
JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE
SPOŁECZNO-EMOCJONALNE

POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA
 

moja szkoła jest
bezpieczna,
przyjazna i

otwarta. lubię się
w niej uczyć



Wspólnie rozpocznijcie przygotowania – wybierzcie przybory, podpiszcie zeszyty, przygotujcie piórnik i
wygodny plecak.
Pozwól dziecku na samodzielność – daj obuwie, które sam założy, ubranie nie krępujące ruchów – to da
dziecku moc!
Nie przeciągaj pożegnania w szatni i przed salą.
Postaraj się, by dziecko w pierwszych dniach szkoły odprowadzane było przez osobę, z którą rozstania będą
mniej bolesne.
Przestrzegaj godziny przyprowadzania dziecka do szkoły, bo ominie je powitanie 

Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu  do domu opowiadało 

Bądź pogodny! Ciesz się razem z dzieckiem, że idzie pierwszy raz do szkoły.
Kontroluj, co mówisz na temat szkoły w obecności dziecka.
Bądź słowny – szczególnie w sytuacjach kiedy dziecko musi pozostać w szkole dłużej niż zwykle.
Nawiąż kontakty z innymi rodzicami – dobra komunikacja wspomoże działania 

Miej zaufanie do nauczyciela – to on jest specjalistą w zakresie nauczania - szybko dostrzeże wyróżniające
Twoje dziecko cechy, jego indywidualność i predyspozycje.

RADY DLA RODZICÓW 

     i zabawa wprowadzająca do tematu dnia.

      o wydarzeniach w szkole.

     w grupie klasowej.

A GDY MALUCH
STANIE SIĘ UCZNIEM…

 

Zadbaj o stały rytm dnia – wspólnie
zaplanujcie harmonogram dnia.

 
Rozmawiaj o tym, co było w szkole.

 
 Przeglądaj zeszyty dziecka. Chwal za to, co

dobre, upomnij, jeśli na to zasłużyło.
 

Nie bagatelizuj problemów dziecka.
Nie denerwuj się, gdy dziecko czegoś nie umie.

Uzgodnij z nauczycielem, jak mu pomóc.

INNE WAŻNE WSKAZÓWKI 
DLA RODZICÓW

Wspólnie możecie przemeblować pokój,
wydzielić miejsce do odrabiania lekcji. 

Nie usuwajcie zabawek. 
Szkoła to nie koniec dzieciństwa, 

a tylko nowy fascynujący etap w życiu.
 

Zróbcie wcześniej rozeznanie wcześniej – na
stronie lub fb szkoły  dowiedzcie się jakie

możliwości rozwoju daje szkoła.

Szkoła jest fajna - mów o tym swojemu dziecku! Tu
zostanie członkiem wielkiej szkolnej rodziny. Dzieci
zazwyczaj są pozytywnie nastawione do szkoły, a
to my, dorośli mamy obawy.
Wzmacniaj i podkreślaj pozytywy.
Zapoznaj się z programem wychowawczo-
profilaktycznym  szkoły, do której posyłasz
dziecko.

JAK POMÓC DZIECKU OSIĄGNĄĆ
SUKCES W NAUCE?

Nowocześnie nauczać, tradycyjnie wychowywać.
Zachęcaj dziecko do opowiadania o swoich
przeżyciach i szkolnych wydarzeniach.
Wdrażaj dziecko do punktualności i
obowiązkowości.
Przyzwyczajaj dziecko do dbałości o schludny
wygląd i noszenie stroju szkolnego.
Przynajmniej raz w tygodniu znajdź czas 
na wspólny spacer.
Staraj się codziennie znaleźć czas na wspólne
czytanie.
Mobilizuj  do rysowania, wycinania, szycia,
lepienia, malowania. 
Współpracuj z wychowawcą, pedagogiem,
psychologiem, pielęgniarką szkolną. Staraj się
wykonywać ich zalecenia.

NASZA IDEA:

NAJWAŻNIEJSZE !
 Pozwól dziecku być sobą, 
podaruj mu swój czas, 
rozmawiaj  i słuchaj!


