SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Bezpieczeństwo

tradycja

kultura

nowoczesność

☺ ZAJĘCIA W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM - OD GODZ. 8.00 DO
☺ PROFESJONALNA SALA DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
☺ BEZPŁATNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
☺ GABINET POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

EKOLOGIA
Zbieramy makulaturę, baterie, zużyte telefony komórkowe, bierzemy
udział w akcji Sprzątanie świata,
realizujemy projekty ekologiczne
przy współpracy z wrocławskimi
szkołami (nietoperze, motyle, jeże).
Włączamy się w działania na rzecz
środowiska lokalnego (sadzenie
drzew).

osobne budynki dla dzieci młodszych i starszych,
dogodne położenie szkoły - z dala od głównych ulic,
4 świetlice szkolne bogato wyposażone (oddzielne dla dzieci młodszych i starszych),
opiekę świetlicową dla wszystkich chętnych dzieci od godz. 6.30,
doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
przyjazną atmosferę do nauki i zabawy,
monitoring korytarzy i terenu wokół szkoły poprawiający bezpieczeństwo,
duże i jasne sale lekcyjne,
tablice multimedialne, komputery oraz projektory i ekrany w większości sal,
bogaty księgozbiór pełny nowości czytelniczych,
odrębne biblioteki dla dzieci młodszych i starszych,
bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć Wi-Fi (w budynku dla starszych uczniów),
lekcje wychowania fizycznego w hali sportowej i/lub na kilku boiskach sportowych przy hali.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
Nasz szkoła jest szkołą z tradycjami.
W ciągu 60. lat istnienia szkoły wypracowaliśmy wiele zwyczajów,
uroczystości: Pasowanie na ucznia,
Dzień głośnego czytania, Dzień Papieski, Dzień Życzliwości, mikołajki,
jasełka, Święto Pluszowego Misia,
zabawa karnawałowa, Dzień Babci
i Dziadka, Piknik szkolny, itp.

WOLONTARIAT

Zapewniamy naszym uczniom:














OSIĄGNIĘCIA

GODZ. 15.05

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych:
organizujemy akcje charytatywne, zbiórki
(darów, maskotek, karmy dla zwierząt, nakrętek, pieniędzy), organizujemy zabawy dla
dzieci, sprzedajemy ciasta, kalendarze, tosty,
herbatę, prace plastyczne w ramach akcji:
Góra Grosza, Mogiłę pradziada ocal
od zapomnienia, Pola Nadziei, Paczka dla
zwierzaczka, Dzień Tosta, Herbaciarnia
Leoś, Pluszak w Pogotowiu, Marzycielska
Poczta.

WYCHOWANIE
PATRIOTYCZNE

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

Organizujemy apele z okazji ważnych wydarzeń, rocznic związanych z historią Polski, opiekujemy
się tablicami historycznymi w naszym mieście, jeździmy do miejsc
pamięci, poznajemy zabytki i historię Polski. Jesteśmy inicjatorami różnych wydarzeń lokalnych.

ze szkołą ze Słowacji 2005-2017
w ramach projektu Słowianie
Zachodni - wczoraj, dziś i jutro.
Współpraca opiera się na: całorocznej
pracy uczniów na zajęciach pozalekcyjnych Słowianie Zachodni, tygodniowym spotkaniu w jednym z krajów,
kontaktach koordynatorów i dyrektorów szkół.

KULTURA
Współpracujemy z kinem (A kademia
Filmowa), teatrem (Wszechnica Teatralna). Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach - Noc Bibliotek, Noc
Sów, Noc Biologów, Maraton Pisania
Listów, Festiwal Nauki. Wyjeżdżamy
do teatru, filharmonii, opery, kina,
muzeów. Prowadzimy zespół wokalno
-instrumentalny.

Nasi uczniowie są laureatami prestiżowych konkursów ogólnopolskich
i wojewódzkich, np. zDolny Ślązak,
zDolny Ślązaczek, Losy żołnierza…,
Wędrówki szlakiem wartości, konkursy recytatorskie, muzyczne, wokalne, techniczne, ekologiczne, językowe, zawody sportowe, itp.

Drogi Rodzicu! Zapraszamy Twoje dziecko do naszej szkoły i naszego oddziału przedszkolnego!

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE













opieka od godziny 6.30 do… zgodnie z potrzebami rodziców
zajęcia od 8.00 do 13.00
nauka języka angielskiego
zajęcia umuzykalniające
zajęcia sportowe
zajęcia logopedyczne, terapeutyczne
gimnastyka korekcyjna
opieka logopedy, pedagoga, psychologa i pielęgniarki
nauka i zabawa w nowoczesnych, kolorowych salach
bogaty program wycieczek i wyjść
konkursy dostosowane do zainteresowań i wieku dziecka
obiady w formie cateringu (na życzenie rodziców)

KLASY PIERWSZE

Dane kontaktowe:
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Brzozowa 6
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 316 65 15
sp_nr2@poczta.onet.pl

Informacje o rekrutacji będą zamieszczone
na stronie internetowej szkoły:
www.sp2katywroclawskie.szkolnastrona.pl













nauka w systemie jednozmianowym
opieka w świetlicy od godz. 6.30 do... zgodnie z potrzebami rodziców
opieka logopedy, pedagoga, psychologa i pielęgniarki
zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
zajęcia dodatkowe wspierające
gimnastyka korekcyjna
nauka języka angielskiego
bogaty program wycieczek i wyjść
udział w konkursach i projektach gminnych, ogólnopolskich
kolorowe, dobrze wyposażone sale
obiady w formie cateringu (na życzenie rodziców)

