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Jesteśmy szkołą kameralną

Tworzymy przestrzeń przyjazną dziecku

Promujemy zdrowy styl życia

Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo 

w szkole i poza nią

Rozwijamy zainteresowania naszych 

uczniów

Uczymy samodzielności

Szanujemy indywidualność każdego 

dziecka i wspieramy jego harmonijny 

rozwój

Jesteśmy zintegrowani ze środowiskiem 

lokalnym

Dbamy o jakość edukacji

Dlaczego nasza szkoła?



czuł się akceptowany i szanowany, akceptował i szanował innych

rozwijał się wszechstronnie, w swoim tempie, był twórczy i kreatywny

myślał samodzielnie i krytycznie

uczył się świadomie i brał współodpowiedzialność za naukę

był rzetelny i uczciwy

aktywnie włączał się w życie szkolne, społeczne i obywatelskie

Chcemy aby nasz uczeń



Majsterkujemy podczas zajęć „Guzik 

z pętelką” prowadzonych przez naszych 

nauczycieli

Eksperymentujemy – podczas zajęć 

lekcyjnych, w Centrum Nauki Experyment 

oraz przy wsparciu EduFun

Prowadzimy zajęcia rozwijające, 

wspomagające naukę i kreatywne myślenie uczniów



Zachęcamy do sportowego stylu życia 

(różnorodne zajęcia ruchowe, Sportowy 

Festyn Rodzinny)

Promujemy zdrowe odżywianie (Dzień 

Warzyw i Owoców, warsztaty zdrowego 

odżywiania, spotkania ze specjalistami)

Prowadzimy zajęcia rozwijające, 

wspomagające naukę i kreatywne myślenie uczniów



Lekcje Żywej Historii

Tydzień Edukacji Prawnej

Prowadzimy zajęcia rozwijające, 

wspomagające naukę i kreatywne myślenie uczniów



Koło gier planszowych

Chór szkolny

Koło matematyczne

Szkolne Koło Caritas

Kółko plastyczne

Koło sprawnych rąk

Prowadzimy zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów



Zachęcamy dzieci do zdrowego odżywiania poprzez zajęcia, 

warsztaty, spotkania ze specjalistami

Organizujemy „Dzień Warzyw i Owoców”

Kształtujemy umiejętności i postawy sprzyjające dobrej kondycji 

i bezpieczeństwu

Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie!



Projekty czytelnicze

Konkursy plastyczne promujące 

czytanie

Dzień Głośnego Czytania

Wizyty w bibliotece szkolnej 

i miejskiej

Aktywnie zachęcamy do czytania



Bierzemy udział w projektach pod patronatem MEN 

np. BohaterON, Akcja „Żonkil”



Dzień Domowych Wypieków

Dzień Piżamy

Posiadamy prężnie działający Samorząd Szkolny
Nasi uczniowie organizują wiele zabaw i dni tematycznych, m.in.:



Dzień Kibica

Dzień Unii Europejskiej

Posiadamy prężnie działający Samorząd Szkolny
Nasi uczniowie organizują wiele zabaw i dni tematycznych, m.in.:



Dzień Wiosny

Mikołajkowy Dzień na 
Czerwono

Zabawy Karnawałowe

I wiele, wiele innych…

Posiadamy prężnie działający Samorząd Szkolny
Nasi uczniowie organizują wiele zabaw i dni tematycznych, m.in.:



Bierzemy udział w miejskich wydarzeniach 

kulturalnych i sportowych



Uroczyste ślubowanie klas 

pierwszych oraz pasowanie 

na ucznia

Pasowanie na czytelnika

Mamy swoje tradycje i święta



Pasowanie na Świetlika

Otrzęsiny klas czwartych 

połączone z zabawą 

taneczną

Mamy swoje tradycje i święta



Jasne, dobrze oświetlone wnętrza

Ergonomiczne i estetyczne przestrzenie

Sale wyposażone w tablice interaktywne

Przestronna, oferująca smaczne i zdrowe potrawy stołówka

Świetlica szkolna

Dbamy, by przestrzeń wokół nas

była przyjazna dla ucznia



Miejsca do aktywnego i biernego wypoczynku

Szafki dla uczniów

Źródełko wody pitnej dla uczniów

Dbamy, by przestrzeń wokół nas

była przyjazna dla ucznia



Integrujemy uczniów, rodziców i nauczycieli 

oraz środowisko lokalne



Organizujemy liczne konkursy:

Matematyczne

Fotograficzne

Plastyczne

Ortograficznerzemy udział w 

olimpiadach i 

Każdy uczeń ma szansę na sukces edukacyjny –

w klasie, w szkole lub w konkursach międzyszkolnych

odpowiednio do swoich predyspozycji i zainteresowań

Recytatorskie

Wokalne

Taneczne

i wiele, wiele innych…

Bierzemy udział w olimpiadach i odnosimy w nich sukcesy!



Jest u nas miejsce 

także dla Twojego Dziecka!


