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Zapraszamy dzieci do:
• klasy pierwszej ogólnej (nabór 24.02-08.03.2021)
• klasy pierwszej sportowej o profilu pływackim
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• klasy czwartej sportowej o profilu pływackim
(nabór 24.02-05.03.2021)

Informacje i zapisy w
sekretariacie szkoły
w godzinach 8:00 – 15:00
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zdrowy duch, pływa
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Klasy z małą ilością uczniów.
Ciepła i przyjazna atmosfera.
Kolorowe i estetyczne sale.
Opieka w świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 17:00.
Zdrowe i smaczne obiady w stołówce szkolnej.
Biblioteka i centrum multimedialne.
Klasy sportowe pływackie.
Laboratorium językowe.
Opieka pedagoga i psychologa szkolnego.
Nauczyciele z licznymi kwalifikacjami i nowatorskimi
pomysłami.
Bezpieczeństwo uczniów (monitoring).
Pracownie komputerowe.
Tablice i monitory interaktywne w salach lekcyjnych oraz
sprzęt audiowizualny.
Sale lekcyjne wyposażone w szereg nowoczesnych pomocy
edukacyjnych.
Sprzęt meblowy dostosowany jest do potrzeb dzieci.
Udział szkoły w licznych projektach edukacyjnych.

WSPIERAMY

UCZYMY

ROZWIJAMY

Nie bądź smutny, bądź wesoły,
zostań uczniem naszej szkoły!
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