OFERTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im. Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śląskim, ul. Roboty 7
na rok szkolny 2017/18

PROPONUJEMY JAKO OFERTĘ DODATKOWĄ:
1. KLASĘ CZWARTĄ SPORTOWĄ – MINIKOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT
nabór uczniów również spoza obwodu szkoły, z terenu powiatu wodzisławskiego. Oprócz
zajęć przewidzianych w programie

klasy

czwartej

uczniowie

uczestniczą

w zajęciach

sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera.

2. ZAJĘCIA SZACHOWE W KLASACH III
uczniowie klas III uczestniczą w zajęciach szachowych prowadzonych przez wykwalifikowanego
trenera.

PONADTO NASZA SZKOŁA OFERUJE:
•

Dobrze wyposażone sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi

•

Wspaniały plac zabaw, na którym jest bezpiecznie

•

Salę zabawową wyposażoną w pomoce do rozwijania dużej i małej motoryki

•

Pracownię komputerową, multimedialne centrum informacji

•

Skomputeryzowaną bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem,

•

Dobrze wyszkoloną, docenianą licznymi nagrodami, mającą ogromne doświadczenie w nauczaniu
i pracy z dziećmi kadrę

•

Zajęcia wychowania fizycznego odbywające się w dużej sali gimnastycznej, a w okresie letnim
na boisku szkolnym

•

Domową, przyjazną atmosferę, gdzie wszyscy się znają

•

Monitorowany wewnętrznie oraz zewnętrznie budynek

•

Osobny korytarz i szatnię dla młodszych uczniów

•

Liczne wycieczki szkolne oraz imprezy, zimowiska w czasie ferii dofinansowane przez Urząd
Miasta

•

Prowadzimy innowacje z zakresu programowania oraz kreatywnych metod nauczania

•

Ciekawe i kreatywne lekcje, oraz zajęcia warsztatowe i profilaktyczne

•

Zajęcia pozalekcyjne m.in.: kółko szachowe, sportowe, teatralne, wyjazdy na basen

•

Możliwość wykupienia ciepłych, dwudaniowych obiadów

•

Pozyskujemy dodatkowe środki na zajęcia pozalekcyjne oraz projekty

•

Uczestniczymy w projektach unijnych, nasi uczniowie wyjeżdżają za granicę

•

Kultywujemy tradycje i dbamy o nasze korzenie, stworzyliśmy szkolne muzeum

•

We współpracy z rodzicami organizujemy liczne imprezy, festyny i zabawy

•

Uczestniczymy w ogólnopolskim programie poprawiającym poprawność ortograficzną uczniów

•

Współpracujemy z Biblioteką Miejską, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Wodzisławskim
Ośrodkiem

Rehabilitacji

i Terapii Dzieci i Młodzieży, znajdującą się w sąsiedztwie parafią,

Muzeum Miejskim
•

Uzyskaliśmy certyfikaty: Lepsza Szkoła, Synapsik, Eduscience, Szlachetna Paczka, insta.ling

•

Nasi uczniowie zdobywają wysokie lokaty w licznych konkursach i turniejach

•

Osiągamy wysokie wyniki na sprawdzianach kompetencji po szóstej klasie

•

Uzyskujemy wysokie wyniki w badaniach zewnętrznych

•

Stale się rozwijamy i zmieniamy

•

Zapraszamy wszystkich na stronę internetową naszej placówki
www.sp2.wodzislaw-slaski.pl
Zasady i terminy rekrutacji, szczegółowe informacje dotyczące oferty zostaną
podane w późniejszym terminie .

