
Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 1                                   

w Brześciu Kujawskim: 

OFERUJEMY: 

 naukę dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji, 

 zajęcia pozalekcyjne, 

 ochronę i budowanie autorytetu rodziców, 

 specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

 specjalistyczne zajęcia dla dzieci, 

 specjalistyczną pomoc dla rodziców, 

 życzliwą współpracę służącą dobru dziecka, 

smaczne i zdrowe obiady, 

zajęcia w świetlicy od 7
00

do 16
00.

, 



 opiekę pielęgniarki,
 

sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne, 

doskonale wyposażoną salę informatyczną, 

wyszkoloną kadrę pedagogiczną, 

dowóz i opiekę w autobusach uczniom mieszkającym powyżej 3km. 

SZKOŁA GWARANTUJE RODZICOM : 

 UCZNIÓW KLAS I-III: 

zajęcia z wychowawcą – nauczanie zintegrowane, 

język angielski, 

zajęcia informatyczne, 

religię dla uczniów, których rodzice deklarują taką potrzebę, 

zajęcia wyrównawcze, 

dodatkowe zajęcia specjalistyczne , 



kółka zainteresowań. 

 UCZNIÓW KLAS IV-VI:. 

 zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, muzyczne, polonistyczne, 

 zajęcia sportowe, 

 dodatkowe zajęcia specjalistyczne, 

klasy o profilu sportowym . 

 UCZNIOM OBU POZIOMÓW pomoc: 

    pedagoga szkolnego, 

    psychologa szkolnego, 

    logopedy szkolnego, 

    pielęgniarki szkolnej 

    innych specjalistów. 



ORGANIZUJEMY DOWÓZ DO PLACÓWKI I POWRÓT DO DOMU DLA DZIECI O SPECJALNYCH 

POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych bezpłatnie. 

UCZNIOWIE KLAS I-III: 

Kółka: plastyczne, taneczne, matematyczne, plastyczno-czytelnicze. 

UCZNIOWIE KLAS IV-VI: 

Kółka: matematyczne, informatyczne, historyczno-regionalne, teatralne, SKS-y, j.angielskiego, zajęcia 

wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w nauce. 

 

Wszyscy nasi uczniowie mogą na bieżąco korzystać z szerokiej oferty wycieczek  

Szkolnych- posiadamy koordynatora . 

 



 

Oferta zajęć specjalistycznych w roku szkolnym 2016/17: 

• zajęcia socjoterapeutyczne- świetlica socjoterapeutyczna 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

• zajęcia logopedyczne, 

• zajęcia integracji- sensorycznej 

• zajęcia indywidulane i wspomaganie 

• zajęcia terapii pedagogiczno- psychologicznej 

• zajęcia rewalidacyjne 

 

 

 



Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/17: 

• koła zainteresowań: plastyczne, komputerowe, teatralne, czytelniczo- plastyczne, taneczne 

• koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, chór, historyczno-regionalne, j.angielskiego 

• konkursy, olimpiady, turnieje, zawody, wystawy 

• samorząd uczniowski 

• wolontariat 

• SKO 


