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J Jako jedna z nielicznych szkół 

w województwie posiadamy 

państwowy certyfikat jakości 

nadany przez 

Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty

WYBIERAJĄC SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W WIŚNIEWIE,

zapewnisz swojemu dziecku:

kształcenie językowe w zakresie rozszerzonego języka angielskiego w klasach I – III, w 

oparciu o program autorski,

edukację informatyczną z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych tablic  

interaktywnych,

lekcje oparte na atrakcyjnych metodach nauczania, dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb i możliwości ucznia,

udział w zróżnicowanych formach zajęć pozalekcyjnych, kształtujących twórczą aktywność

dziecka w różnych zakresach, dających mu szansę zaspokojenia potrzeby sukcesu i uznania, 

a także wyrównujących braki edukacyjne,

atrakcyjne, wycieczki edukacyjne, na których umiejętnie łączymy edukację z zabawą,

ciekawe zajęcia sportowo – rekreacyjne i badawcze w obrębie nowoczesnego kompleksu 

sportowego, tzw. ścieżki zdrowia, Zielonej Szkoły i ogrodu dendrologicznego,

uczestnictwo w zajęciach opieki świetlicowej do godziny 15.00,

bezpieczny pobyt w szkole, bez przemocy i agresji,

naukę w systemie jednozmianowym, gwarantującą stały rytm dnia dostosowany do czasu  

najwyższej wydajności intelektualnej dziecka.



GŁÓWNI PARTNERZY W REALIZACJI ZADAŃ

•Rady Sołeckie wsi: Wiśniewa, Wiśniewka, Kawle, 
•Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie 

programy: „Szkoła-Uczeń-Środowisko-Integracja”, „Świat 

przyrody moim wewnętrznym światem’’, „Godzina 

Tysiąclecia-Świat otwiera się przede mną”, „Budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich”, 

„Zamiast telewizora”,
•Fundacja im. S. Batorego w Warszawie i Polska Akcja 

Humanitarna - oddział w Toruniu – program: „Cudze 

chwalicie, swego nie znacie”, „Pajacyk”,
•Polsko – Amerykańsko Fundacja Wolności: „Działaj 

Lokalnie”, ,,Równać Szanse”, 
•Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”: „English

Teaching”,
•Fundacja Wspomagania Wsi: „Pożyteczne wakacje” –

„Lato z komputerem”, „Szlakiem czystych jezior”,
•Fundacja Rozwoju Wolontariatu: „Projektor”,
•Unicef Polska,
•Firma Danone: „Stoliczku nakryj się”, „Jadło z kotła 

Trapera”,  
•Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny w Toruniu,
•Nadleśnictwo Lutówko, 
•Krajeński Park Krajobrazowy, 
•Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Bydgoszczy,
•Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w 

Bydgoszczy,
•Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie,
•Powiatowa Komenda Policji w Sępólnie,
•Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Sępólnie,
•Bank Spółdzielczy w Więcborku,  
•Samorząd Gminny, OPS, CSiR, Biblioteka Publiczna im. 

Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj.  

KWALIFIKACJE KADRY SZKOŁY 

gwarantują wysoki poziom nauczania oraz pozwalają 

na realizację bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, 

indywidualne podejście do Państwa dzieci i właściwą 

atmosferę w szkole. 

SUKCESY I ŻYCIE SZKOŁY:

–tytuły i certyfikaty ogólnopolskie:
•III miejsce w wojewódzkiej edycji ogólnopolskiego 

konkursu MEN: „Mam 6 lat”
•tytuł finalisty konkursu „Mam 6 lat” 
•ogólnopolski tytuł MEN dla szkoły: „Szkoła 

przyjazna dla sześciolatka”
•„Najbardziej zaangażowana społecznie szkoła w 

Polsce w roku 2008” (nadany przez UNICEF 

POLSKA),
•„Społecznie zaangażowana placówka w roku 

2011/2012” i 2013/ 2014 (nadany przez UNICEF 

POLSKA),
• „Szkoła Humanitarna w roku 2010/ 2011” (nadany 

przez PAH),
•Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki w 

roku szkolnym 2015/2016 za udział w ogólnopolskiej 

kampanii edukacyjnej ”Mali uczniowie idą do 

szkoły”,
•Certyfikat za udział w Kujawsko- Pomorskiej akcji 

„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”,
•Certyfikat ogólnopolski „Chronimy Dzieci” 

przyznawany w ramach Rządowego programu na lata 

2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

- osiągnięcia:
•wyniki sprawdzianu szóstoklasistów na poziomie 

powyżej średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej,
•liczne, powtarzające się osiągnięcia naszych 

uczniów na szczeblach: gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim,  
•Bardzo wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej 

(A,A,B),
•wzięliśmy udział w nagraniu telewizyjnego serialu 

ekologicznego „Tańczę, śpiewam, recytuję, ekologią 

się raduję!”
•gościliśmy Wiceministra Edukacji

TWÓRCZA

BEZPIECZNA

SZKOŁA PODSTAWOWA  W WIŚNIEWIE 

WIŚNIEWA 14

89-400 SĘPÓLNO KR.

e-mail: wintab@poczta.onet.pl, www.wisniewa.pl

tel. (52) 388 20 97, 666 02 06 11, 666 02 06 12

dyrektor szkoły: Aleksandra Zawadzka - Tymecka 

NOWOCZEŚNIE
WYPOSAŻONA

JEDNOZMIANOWA


