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  Zapisy do klasy I i klasy „0” na rok szkolny 2020/2021 będą odbywały się          

od 02.03.2020r. do 10.03.2020r.  

 Rodziców zapisujących dzieci do klas „0” obowiązuje rekrutacja elektroniczna                

z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich publicznych oddziałów 

przedszkolnych. Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny w Internecie              

od 02.03.2020r. od godz. 8:00 

do 10.03.2020r. do godz. 15:00 na stronie www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl 

 Do klas I rekrutacja odbędzie się na podstawie Kart zgłoszenia lub Wniosków  do-

starczonych przez rodziców do sekretariatu naszej szkoły w terminie  od 02.03.2020r.      do 

10.03.2020r.  

Karty zgłoszenia i Wnioski będą dostępne na stronie naszej szkoły (www.sp5oka.pl) 

oraz w sekretariacie szkoły od 02.03.2020r.  

 Szkoła Podstawowa nr 5 proponuje w roku szkolnym 2020/2021: 

 klasy I o profilu:  ogólnodostępnym, usportowionym , z elementami tańca nowoczesnego  

oraz inspirowana technikami Celestyna Freineta. 

 klasy IV ogólnodostępne oraz oddział sportowy o profilu piłki siatkowej. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Strona 2 

„Staram(y) się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stworzyć 
mu warunki i bodźce aby chciało być lepsze.”           

J. Korczak 

 

Strona 3 

 

Atuty: szkoły: 
 

 Oferujemy przestronną stołówkę i sklepik szkolny. 

 Dysponujemy doskonałą bazą do nauki,, dużą liczbą sal lekcyjnych, doskonale  
wyposażonymi pracowniami komputerowymi i językowymi, nowym boiskiem 

„Orlik” , placem zabaw i nowoczesną szatnią. 

 Świetlica czynna w godzinach 730  - 1630 

 Oferujemy pomoc  pedagogiczną, psychologiczną oraz pielęgniarki szkolnej. 

 Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, 

gimnastykę korekcyjną. 

 Wykorzystujemy monitoring, dbając o bezpieczeństwo. 

 Uczestniczymy w ogólnopolskim projekcie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. 

 Oferujemy zajęcia rozwijające zdolności uczniów:  

 Koło plastyczne 

 „Mały szachista” - Akademia gier strategicznych dla najmłodszych 

 „Klub ciekawych” - zajęcia rozwijające z różnych dziedzin 

 „Więcej ruchu dla maluchów” - zajęcia sportowo-rekreacyjne 

 „Mistrzowie kodowania” - programowanie dla najmłodszych 

 Zajęcia umuzykalniające 

 Rytmika dla oddziałów „0” 

 Arteterapia i Sensoplastyka 

 Spotkania z Kamishibai 

 Zajęcia ruchowo - taneczno - gimnastyczne 

„Staram(y) się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stworzyć 
mu warunki i bodźce aby chciało być lepsze.”           

J. Korczak 


