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Dlaczego do nas?
- pracownie przedmiotowe wyposażone
w sprzęt ICT
- nauka języka angielskiego oraz
dodatkowo języka niemieckiego
- e-dziennik Vulcan
- stołówka i kuchnia
- biblioteka z czytelnią 
- pedagog
- świetlica do godz. 16.00
- autobus szkolny
- gabinet pielęgniarski
- indywidualne szafki
- aktywny Samorząd Szkolny
- liczne konkursy i imprezy szkolne
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Rekrutacja

22.02. - 08.03.2021 r. (do godz. 15.00) - składanie w szkole
podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych
wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej

12.03.2021 r. (godz. 9.00) - podanie do publicznej wiadomości
list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem
do szkoły

15.03.-19.03.2021 r. (do godz. 15.00) - potwierdzenie przez
rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnej.

23.03.2021 r. (godz. 9.00) - opublikowanie w szkołach list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych.

DO KLASY I

12.02. - 19.02.2021 r. (do godz. 15.00) - składanie deklaracji o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2021/2022

22.02. - 08.03.2021 r. (do godz. 15.00) - składanie podpisanych
przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie
do przedszkola

12.03.2021 r. (godz. 9.00) - podanie do publicznej wiadomości
list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów 
 niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem
do przedszkola.

15.03. - 19.03.2021 r. (do godz. 15.00) - potwierdzenie przez
rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnej
(zawieranie umów)

23.03.2021 r. (godz. 9.00) - opublikowanie w przedszkolach list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych

DO PRZEDSZKOLA

Infrastruktura sportowa
- nowoczesna, pełnowymiarowa hala sportowa o
wymiarach 42 m x 26 m wyposażona w
automatycznie opuszczane kosze, kurtynę
dzielącą halę na dwie części, elektroniczną
tablicę wyników oraz widownię z 206 miejscami
siedzącymi
- boisko do gry w halową piłkę nożną, piłkę
ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenis ziemny,
badmintona, unihokeja
- bogate zaplecze sportowe
- siłownia
- zewnętrzne boisko sportowe "Orlik"
- plac zabaw "Podwórko Nivea"

A po lekcjach...
zajęcia dziennikarskie, teatralne,
umuzykalniające, matematyczne,

 sportowe SKS, rozwijające uzdolnienia,
 dydaktyczno-wyrównawcze, 

Szkolne Koło Caritas, nauka pływania (kl. I-III)


