Z życia szkoły...

Już od pierwszej klasy nauka języka
obcego odbywa się z podziałem na
grupy . Oferujemy także od kl. 1 naukę
drugiego języka obcego (niemiecki,
francuski, hiszpański), działa także
kółko języka włoskiego.

Szkoła jest bezpieczna, wejście do szkoły
tylko za okazaniem przepustki u portiera,
monitoring, pełna opieka nad dziećmi.

Oferujemy system jednozmianowy
w całej szkole.

Mamy 5 świetlic czynnych od 6.30 do 17.00,
dostępnych dla każdego dziecka.

Adres szkoły:
Al. Słowackiego 33a
63-400 Ostrów Wielkopolski
Strona: www.zsss.osw.pl
Email: morano@osw.pl
Profil na fb: www.facebook.com/
wsalezjankach

Szkoła Podstawowa
Sióstr Salezjanek
SZKOŁA Z CHARAKTEREM
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„Wychowanie jest sprawą serca”
św. Jan Bosko

Poza tym:
Dlaczego właśnie My?
Jesteśmy szkołą katolicką, opartą o
salezjański styl wychowania księdza Jana
Bosko. Wychowujemy uczciwych
obywateli i dobrych chrześcijan.

Czas wolny, zabawa:

Kuchnia i stołówka z przygotowywanymi na
miejscu tanimi i smacznymi dwudaniowymi
obiadami
Od klasy pierwszej szkoła ofertuje także wiele
zajęć rozwijających zainteresowania i
zdolności uczniów – zajęcia sportowe,
taneczne, programowanie, plastyczne,
szachy, kółka matematyczne,
polonistyczne, chór szkolny itp .
Organizujemy ciekawe półkolonie zimowe oraz
letnie, kolonie i zimowiska w kraju i za
granicą, wycieczki i rajdy...

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone
pracownie przedmiotowe: informatyczne,
fizyczna, chemiczna, biologiczna,
geograficzna, polonistyczne i
matematyczne, plastyczna i muzyczna,
językowe.

Oferujemy zajęcia gimnastyki korekcyjnej
opiekę dwóch pedagogów, psychologa,
doradcy zawodowego, terapeuty
pedagogicznego, i pielęgniarka szkolna.
Od klasy czwartej nauka dwóch języków
obcych jest obowiązkowa. Odbywa się w
grupach międzyoddziałowych. Przy szkole
działa Oratorium Salezjańskie dla dzieci i
organizacja sportowa SALOS.

W ramach wychowania fizycznego szkoła
prowadzi dla klas 1—6 obowiązkowe zajęcia
na basenie. Od klasy 5 kolejna godzina wych.
fizycznego to zajęcia do wyboru przez
ucznia (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, unihokej, aktywny wypoczynek formy
taneczne).

… a także regularne warsztaty z
obcokrajowcami (w ramach projektu AIESEC)
spotkania z ciekawymi ludźmi oraz
absolwentami szkoły.

