
WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR  1  W WIELICZCE
NA ZAJĘCIACH 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, 
· stołówką i jadalnią,
· sklepikiem z punktem ksero,
· placem  zabaw,
· pięknym, przestronnym korytarzem.
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WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR  1  W WIELICZCE
OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DLA UCZNIÓW

ODDZIAŁÓW CZWARTYCH

· Oddział  z  rozszerzonym  językiem  angielskim
(drugi,  wprowadzony  w  kl.  7,  język   obcy    
to język hiszpański).

· Oddział sportowy taneczno-pływacki
(8 godzin tańca ze szkoleniowcem z Klubu Tańca
Towarzyskiego M-TEAM z Krakowa lub 8 godzin
zajęć  z  trenerami  sekcji  pływackiej  Solnego
Miasta). Zajęcia  taneczne  będą  się  odbywać
w  naszej  lustrzanej  sali, natomiast  zajęcia  dla
pływaków  w  budynku Centrum Rekreacyjno-
Edukacyjnego Solne Miasto.

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DLA UCZNIÓW
ODDZIAŁÓW SIÓDMYCH

· Oddział DSD I 
(rozszerzony j. niemiecki, drugim językiem  
jest  język angielski). Nasza oferta obejmuje 
również  wymianę  zagraniczną:
 z organizacją AIESEC,  
 z Realschule Neubiberg koło Monachium, 
 z Frankfurtem nad Menem.

·

Oddział  matematyczno-
informatyczny

Zajęcia z  informatyki będą prowadzone przez
pracownika naukowego jednej z krakowskich
wyższych  uczelni  i  obejmą  również  naukę
programowania.  

Terminarz  naboru  do  oddziałów  4  i  7:
17 – 19 maja 2017r. 

Tzw. Drzwi  otwarte  szkoły, będzie  można  wówczas, w
godzinach  1000 – 1500, przyjść i przyglądnąć się naszej  szkolnej

codzienności.
18 maja 2017r. – godzina 1800 

Spotkanie  z dyrektorem szkoły (m.in. omówienie zasad
rekrutacji)  

w  budynku  obecnego  Gimnazjum  w  Wieliczce.
18 – 31 maja 2017r. 

Składanie  wniosków  o  przyjęcie  do  oddziałów  4  i  7  wg
wzoru  dostępnego w  naszym  sekretariacie  i  do  pobrania  z
naszej  strony internetowej  (formularze te będą dostępne  od

15.05.17r.).

TRADYCJE SZKOŁY, KTÓRE ZAMIERZAMY
KONTYNUOWAĆ

Bezpieczeństwo
Od  2008  roku  szkoła  realizuje
program  Zintegrowanej  Polityki
Bezpieczeństwa.  Dostaliśmy  także
Certyfikat LIDERA PROJEKTU Szkoły
Promującej Bezpieczeństwo.  

Wycieczki
Pamiętamy  o  patriotycznym
wychowaniu  młodzieży.
Przywracamy  pamięć
o bohaterach  i  polskiej
historii. Co roku organizujemy
wycieczki  do miejsc  bliskich
sercom  Polaków:  Wilna,  Lwowa,  Katynia,  Monte
Cassino,  Paryża,  Londynu.   Organizujemy  również
cykliczne wyjazdy do teatru, opery, filharmonii.

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…


