
WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR  1  W WIELICZCE
PODCZAS ZAJĘĆ JEST NOWOCZEŚNIE!

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY 

Wychodząc  naprzeciw  potrzebom
rodziców  i  uczniów  dysponujemy
dziennikiem  elektronicznym.  Aby
przybliżyć  jego  działanie,  dla
chętnych  rodziców  organizujemy
zajęcia z jego obsługi.

POMOC UCZNIOM

Udzielamy  pomocy  uczniom  wybitnie  zdolnym  oraz  
z problemami edukacyjnymi. Proponujemy różnorodne
zajęcia pozalekcyjne:

 koła zainteresowań,
 chór,
 SKS,
 biofeedback,
 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 zajęcia logopedyczne,
 zajęcia socjoterapeutyczne,
 inne  specjalistyczne.

Cechuje nas otwartość na potrzeby i propozycje uczniów
oraz rodziców.

BAZA SZKOŁY, CZYLI  CZYM  DYSPONUJEMY?

 pracowniami  przedmiotowymi  (wyposażonymi  
w  nowoczesne  pomoce  naukowe  i  sprzęt
multimedialny),

 2 pracowniami informatycznymi,
 2  salami  gimnastycznymi  (halą  sportową i

taneczno-lustrzaną),
 gabinetem pedagoga i psychologa szkolnego,
 gabinetem terapii BIOFEEDBACK,
 biblioteką – ICIM i czytelnią,
 świetlicą (godziny pracy świetlicy postaramy  się  

dostosować do potrzeb pracujących rodziców),
 stołówką i jadalnią,
 sklepikiem z punktem ksero,
 placem  zabaw,
 gabinetem pielęgniarskim,
 pięknym, przestronnym korytarzem.
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WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR  1  W WIELICZCE
OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DLA UCZNIÓW

ODDZIAŁÓW PIERWSZYCH

„Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna 
kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. [...] Potrzebny 
przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.”   J.Korczak 

Kierując się słowami J. Korczaka, proponujemy:

 przyjazny klimat i atmosferę umożliwiającą adaptację
dziecka do warunków szkolnych,

 wykwalifikowane  grono  pedagogów  z  pasją
wychodzące naprzeciw potrzebom dziecka,   uczące
m.in.  poprzez  działanie  i  zabawę,

 dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne  i miejsce
zabaw na świeżym powietrzu,

 bezpieczne warunki nauki i zabawy,
 zajęcia  świetlicowe,  uczące  umiejętnego  spędzania

czasu  wolnego  (planujemy   uruchomienie   pracy
świetlicy  nawet  w  godzinach  7:00 – 17:00),

 podjęcie  realnej  próby  utrzymania  systemu nauki
jednozmianowej,

 kształtowanie  od  najmłodszych  lat  w  dziecku
prawidłowych  postaw  społecznych.

Szanowny Rodzicu potrzebujemy Twojego wsparcia. 
Pamiętaj - jesteś udziałowcem szkoły swojego dziecka!

Terminarz  naboru  do  oddziałów  1:

20 kwietnia – 12 maja 2017r. 
Rodzice  dzieci  z  naszego  obwodu  wnoszą  zgłoszenie

dotyczące  nauki  w  klasie 1  do  sekretariatu  szkoły 

24 kwietnia – 15 maja 2017r. 
Rodzice  dzieci  spoza  naszego  obwodu  składają  wniosek  

o  przyjęcie  do  klasy 1  do  sekretariatu  szkoły

czerwiec/lipiec 2017r. 
Planowane  jest  spotkanie  organizacyjne  rodziców, uczniów,

wychowawców  i  dyrekcji. Jego  dokładny  termin  zostanie
przekazany  bezpośrednio  każdemu  Rodzicowi  

Wszystkie  potrzebne  formularze  dokumentów  
są  do  pobrania  w  sekretariacie  szkoły  i   na  naszej  stronie

internetowej

Zapraszamy  do  odwiedzin  w  naszej  szkole  
w  każdą  środę  i  piątek  (od  godz. 16:00  do  godz. 18:00)  

w  dniach  26 kwietnia – 12 maja 2017r. (oprócz 3 maja).
Wówczas  będzie  można  obejrzeć  szkołę  i  rozmawiać  z

dyrektorem

TRADYCJE SZKOŁY, KTÓRE ZAMIERZAMY
KONTYNUOWAĆ  

Bezpieczeństwo
Od  2008  roku  szkoła  realizuje
program  Zintegrowanej  Polityki
Bezpieczeństwa.  Posiadamy
obecnie  CERTYFIKAT  LIDERA  tego
projektu.  W  naszej  szkole  jest
bezpiecznie. Dysponujemy monitoringiem. Budynek jest
ogrodzony, a przejścia przez drogę są oznakowane. Nad
bezpieczeństwem czuwa również pan ochroniarz.

Wycieczki
Pamiętamy  o  patriotycznym
wychowaniu  młodzieży.  Co
roku  organizujemy  wycieczki
do miejsc  bliskich  sercom
Polaków:  Wilna,  Lwowa,
Katynia, Monte Cassino, Paryża, Londynu.  Organizujemy
również cykliczne wyjazdy do teatru, opery, filharmonii,
muzeów, na wykłady do uczelni, itp.

Samorząd Uczniowski, Dni Pasji i Talentów
W  naszej  szkole  prężnie  działa  Samorząd  Uczniowski.
Organizuje on życie kulturalne i rozrywkowe szkoły oraz
współorganizuje wiele akcji charytatywnych. 
Podczas   Dni   Pasji   i   Talentów  nasi   uczniowie
prezentują   innym   swoje   „okruchy   boskości”
jednocześnie   pokazując,  jak   można   spędzać   swój
wolny  czas…


