
Wspieramy każdego ucznia, pomagamy 
w osiąganiu sukcesów i przygotowujemy 

do życia w zmieniającym się świecie.

INFORMATOR DLA RODZICÓW

LUBICZ DOLNY 2017

Dyrektor szkoły 
mgr Danuta Ferens

Wicedyrektor 
mgr Ewa Zakrzacka

Nasz adres 
Szkoła Podstawowa nr 1 

ul. Szkolna 7 
87–162 Lubicz Dolny 
tel./fax 56 678–21–15

e-mail: splubiczdolny@wp.pl

Rodzicu! 
Jeśli masz na uwadze dobro swojego 

dziecka, zapisz je do naszej szkoły.

Nasza oferta
 » Zajęcia edukacyjne w małych około 
20-osobowych grupach.

 » Nauka języka angielskiego już w oddziałach 
przedszkolnych.

 » Dobrze wyposażona pracownia 
komputerowa.

 » Dla uczniów z problemami – zajęcia 
dydaktyczno – wyrównawcze,  
korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne.

 » Opieka pedagoga szkolnego, logopedy 
i terapeuty.

 » Świetlica czynna w godz. 630 do 1630.

 » Biblioteka szkolna wraz z pracownią 
multimedialną.

 » Działalność gazetek uczniowskich klas  
I-III i IV-VI.

 » Udział w akcjach o zasięgu szkolnym, 
gminnym, powiatowym i rejonowym.

 » Stołówka szkolna.

 » Realizacja programów unijnych, projektów 
oraz innowacji pedagogicznych.

 » Programy: „Warzywa i owoce w szkole”, 
„Szklanka mleka”.

www.splubiczdolny.edu.pl
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Drodzy Rodzice !
Kierujemy do Was ulotkę informacyjną dotyczącą 
działalności naszej szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubiczu Dolnym
 » jest miejscem zdobywania wiedzy, umiejętności 
oraz kształtowania postaw obywatelskich, prospo-
łecznych, prozdrowotnych i ekologicznych,

 » dba o optymalne wyniki kształcenia,

 » uczy szacunku i tolerancji,

 » tworzy bazę do dalszego rozwoju,

 » umożliwia poznawanie nowych ludzi i miejsc,

 » dba o  indywidualny rozwój dziecka i  wspiera jego 
rodzinę,

 » integruje społeczność szkolną i lokalną,

 » kształtuje poszanowanie tradycji, kultury regional-
nej i narodowej,

 » szanuje odrębności kulturowe,

 » jest efektywnie zarządzana.

 » Promujemy ekologiczny styl życia oraz życie 
wolne od nałogów. 

 » Podejmujemy działania niwelujące agresję 
wśród dzieci.

 » Otwieramy okno na świat – 
przygotowujemy do życia w zjednoczonej 
Europie.

 » Zapewniamy naukę języka angielskiego 
i informatyki w dobrze wyposażonej 
pracowni.

 » Przygotowujemy dzieci do sprostania 
wymaganiom szkolnym w oddziałach 
przedszkolnych wzbogaconych o naukę 
języka angielskiego i nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny.

 » Umożliwiamy przygotowanie i udział 
w różnorodnych konkursach zgodnie 
z zainteresowaniami uczniów.

 » Zapewniamy dobrze przygotowaną i wykształconą ka-
drę nauczycieli.

 » Gwarantujemy pomoc pedagogiczną, logopedyczną 
i terapeutyczną.

 » Prowadzimy naukę w małych zespołach klasowych.

 » Zapewniamy opiekę i  zajęcia w  świetlicy szkolnej od 
630 do 1630.

 » Proponujemy ciepły posiłek w szkolnej 
stołówce.

 » Przygotowujemy wydawnictwa szkolne 
kierowane do rodziców – „Biuletyn Szkolny” 
i uczniów – „1,2,3 – to my”, „Świat Ucznia”.

Szkoła Podstawowa nr  1 w  Lubiczu Dolnym to pla-
cówka niewielka, położona z dala od ruchliwych dróg 
i otoczona zielenią. 

Zapewnia swoim uczniom naukę w miłej atmosferze. 
Dzięki zindywidualizowanemu podejściu do dzieci 
oraz otoczeniu ich wszechstronną pomocą w  szko-
le udało się prawie całkowicie zlikwidować zjawisko 
drugoroczności.

Szkoła jest dobrze wyposażona, posiada 5 tablic in-
teraktywnych, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, 
2 sale gimnastyczne, bibliotekę szkolną i pracownię 
komputerową. Uczniowie dowożeni są do szkoły au-
tobusem szkolnym.

Poziom nauczania nie odbiega od poziomu szkół 
toruńskich. Nasi absolwenci bez problemów radzą 
sobie z nauką w gimnazjach, nawet tych renomowa-
nych.

Dzieci w  szkole uwrażliwiane są na potrzeby dru-
giego człowieka. Co roku szkoła wspiera Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy i  współpracuje syste-
matycznie z  Caritas i  Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. Cyklicznie włącza się w akcje ekologiczne 
takie jak zbiórka makulatury, zużytych baterii, Sprzą-
tanie Świata i Dzień Ziemi. Aktywnie współpracuje ze 
środowiskiem lokalnym wychodząc naprzeciw jego 
potrzebom. Dzięki wspólnym akcjom szkoły i środo-
wiska lokalnego powstaje więź pokoleniowa i szacu-
nek do tradycji. 

Na terenie szkoły aktywnie działają Rada Rodziców 
i  Samorząd Uczniowski, a  dzięki współpracy szkoły 
z radą sołecką i radą gminy oferta kierowana do dzie-
ci i rodziców staje się bardziej atrakcyjna.


