
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, nowoczesnych tablic  

interaktywnych, zestawu robotów z tabletami,

zajęcia z wychowania fizycznego w oparciu o program autorski w klasach IV-VIII, 

prowadzone przez nauczyciela – trenera piłki nożnej.

ciekawe zajęcia dodatkowe:

•sportowe, w tym szkółka piłkarska „Junior +” w kl. I – III oraz IV - VI

•kodowanie i programowanie z wykorzystaniem robotów i tabletów,

•zespół rytmiczno- taneczny,

•rozwijające z j. angielskiego,

•wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych,

•artystyczne,

•dostosowane do grup przedszkolnych,

•uczestnictwo w zajęciach świetlicowych do godziny 16.00,

 wycieczki klasowe, szkolne, krajowe i zagraniczne,

 liczne konkursy wewnątrzszkolne rozwijające zainteresowana i talenty,

 udział w programach rządowych (np. Powszechny program nauki pływania „Umiem 

pływać”) oraz w zajęciach ze środków unijnych,

udział w licznych imprezach organizowanych wspólnie z Radą Rodziców: festynach, 

rajdach, dodatkowych warsztatach edukacyjnych itp.,

bezpieczny pobyt w szkole, bez przemocy i agresji,

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

najwyższej wydajności intelektualnej dziecka,

bezpłatny dowóz dziecka do szkoły i ze szkoły do domu. 



BAZA SZKOŁY:

• pracowania komputerowa z drukarką 3D,

• drony, roboty edukacyjne, tablety

• estetyczne, dobrze wyposażone sale lekcyjne z 

tablicami interaktywnymi 

• sala gimnastyczna

• nowoczesne boisko wielofunkcyjne do gier 

zespołowych z bieżnią i skocznią

• wieloelementowa ścieżka zdrowia

• plac zabaw dla dzieci młodszych

• zielona szkoła i ogród

botaniczny

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!” (2016, 2017),
•Certyfikat ogólnopolski „Chronimy Dzieci” 

przyznawany w ramach Rządowego programu na lata 

2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
•Certyfikaty ogólnopolskie wyróżniające oddziały 

przedszkolne:

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Dzieciaki

Mleczaki”, „Pastusiowe Przedszkole”

- osiągnięcia:
•liczne, powtarzające się osiągnięcia naszych uczniów 

na szczeblach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim 

i ogólnopolskim,  

•wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,

•jako jedna z nielicznych szkół w województwie

posiadamy państwowy certyfikat jakości nadany 

przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.

TWÓRCZA

BEZPIECZNA

SZKOŁA PODSTAWOWA  W WIŚNIEWIE 

WIŚNIEWA 14

89-400 SĘPÓLNO KR.
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NOWOCZEŚNIE
WYPOSAŻONA

JEDNOZMIANOWA


