Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „ZERÓWKA” dla dzieci 5 i 6 letnich


grupa max 16-osobowa



zajęcia zgodne z podstawą programową MEN w godzinach 8.30 – 13.30
oraz



codziennie j. angielski



dodatkowe zajęcia w ramach czesnego: basen, rytmika, gimnastyka korekcyjna,
zajęcia artystyczne, judo, robotyka, szachy



religia



od 13.30 – 18.00 świetlica (w czasie pandemii czas pracy może ulec zmianie)



zajęcia dodatkowo płatne: uruchamiane są w zależności od potrzeb



posiłki przygotowywane na terenie szkoły przez zewnętrzną firmę ELFIK (płatne
dodatkowo) - II śniadanie, obiad, podwieczorek

KLASY I
Zajęcia obowiązkowe:


zajęcia zgodne z podstawą programową MEN
oraz


codziennie j. angielski (45 min.)



basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):


zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (m.in. rytmika, judo, zajęcia teatralne, zajęcia
plastyczne, robotyka, zajęcia sportowe, origami, szachy)



gimnastyka korekcyjna



świetlica czynna w godzinach 7.00 – 18.00 (w czasie pandemii czas pracy może ulec
zmianie)



codziennie czas na świeżym powietrzu

Zajęcia dodatkowo płatne: uruchamiane są w zależności od potrzeb.
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Posiłki przygotowywane na terenie szkoły przez zewnętrzną firmę ELFIK (płatne dodatkowo) II śniadanie, obiad, podwieczorek

KLASY IV – nabór uzupełniający
(Powstanie nowych klas uzależnione od ilości zgłoszeń)
Zajęcia obowiązkowe:


zajęcia zgodne z podstawą programową MEN
oraz


j. angielski 5 × 45 min.



basen – 45 min. w ramach zajęć z wychowania fizycznego



drugi język obcy (j. niemiecki /j. hiszpański - 3 × 45min)

Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):


tworzone w zależności od potrzeb: m.in.: drugi język obcy, nauka gry na flecie szkolnym,
zajęcia plastyczne, judo, zajęcia matematyczne, fizyczno-przyrodnicze, sportowe,
teatralne

Zajęcia dodatkowe dodatkowo płatne: uruchomiane są w zależności od zainteresowań
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