
Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem  
„BĄDŹ ZDRÓW” 

20 lutego 2016r. (sobota) w godz. 9.30. - 12.00. 

NABÓR 2016 
PROGRAM „DNIA OTWARTEGO”: 
 
1. godz. 9.30. – 10.15. – zwiedzanie przez gości placówki, udział dzieci  w zajęciach 
prowadzonych przez nauczycieli PSP w Zawadzie. 
 
2. godz. 10.15. –  11.00. -  spotkanie z dyrektorem i pracownikami szkoły –            
sala gimnastyczna, w tym: 
- prezentacja  multimedialna pt.: „Nasza szkoła”, 
- pytania, odpowiedzi, propozycje związane z organizacją nowego roku szkolnego 
w kontekście naboru do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego, 
- występy artystyczne najmłodszych uczniów szkoły. 

 
3. godz. 11.00. – 12.00. – ciąg dalszy zwiedzania szkoły, udział w zajęciach 
warsztatowych oraz indywidualne rozmowy z pracownikami szkoły. 









     Przedszkole w Zawadzie Szkoła Podstawowa w Zawadzie 

Zespół Edukacyjny nr 8  

w Zielonej Górze 

od 01.09.2016 

Jednostki znajdują 
się w jednym 

budynku 



                                         



„ 12 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO BYĆ Z NAMI!” 

1. Jesteśmy kameralną „Szkołą przy lesie” – z dala od ruchliwych ulic. 

2. Przywiązujemy olbrzymią wagę do pełnego poczucie bezpieczeństwa naszych 

wychowanków - małoliczne klasy. 

3. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego 

wykształcenia uczniów. 

4. Tworzymy bardzo dobre warunki do rozwoju samorządności uczniów, zapewniamy 

poszanowanie praw ucznia. 

5. Zapewniamy profesjonalną  pomoc logopedy  i pedagoga szkolnego. 

6. Już od pierwszej klasy uczymy języka angielskiego… również po lekcjach. 

7. Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą szkoły (pomoce dydaktyczne, nowy sprzęt 

komputerowy, bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej, kompleks boisk sportowych 

„Orlik’ oraz sala i plac zabaw „Radosna Szkoła”). 

8. Pod patronatem Klubu Sportowego Falubaz Zielona Góra prowadzimy „Akademię 

Piłkarską” dla najmłodszych.  

9. Duży nacisk kładziemy na różnorodne zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej, 

czynnej w godz. 6.30. – 16.00. 

10. Oferujemy bogaty wachlarz: zajęć pozalekcyjnych, imprez, konkursów szkolnych, 

edukację przez szachy. 

11. Współdziałamy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – realizując projekty 

dotacyjne adresowane do dzieci uczących się w szkole oraz ich rodziców i dziadków 

(zajęcia teatralno-kabaretowe, taneczne, nauka gry na instrumentach, „Szkółka 

Wędkarska”, obozy wakacyjne dla dzieci, pikniki szkolno-rodzinne). 

12.  Aktywnie współpracujemy z Naszą Radą Rodziców. 





„Akademia Talentów”:  

- nauka tańca współczesnego, 

- nauka gry  na instrumentach,  

- zajęcia teatralno-kabaretowe.  

 

„Szkoła Moczykija”: zajęcia wędkarskie 

W planie oferta wakacyjna: obóz wędkarski                     
w Bieszczadach/organizator: PZW.  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zawady i Krępy 
PSP Zawada 

Festyn Szkolno-Rodzinny (03.06.2016r.,piątek)  







Mój dzień w „Zerówce” 
  

630-750 - Mogę już być w szkole i poczekać na moją Panią                             w 

świetlicy… 
 

 

 

 

 

 

 

 

750 - Moja Pani przychodzi po mnie i idziemy do sali nr 1. Inne dzieci czekają przy 

sali ze swoimi rodzicami, dziadkami lub opiekunami… 
 

 

 

 

 

 

 

 

800-1300 - Uczestniczę w zajęciach prowadzonych przez Panią.                  Mamy czas 

na spacery, pobyt na świeżym powietrzu oraz zabawy                              z 

koleżankami i kolegami… 
  



820-840 - Idziemy razem z Panią na świetlicę. Wspólnie jemy śniadanie… 
 

 

 

1200-1230 - Ponownie idziemy razem z Panią na świetlicę.  

Wspólnie jemy obiad… 

 
 

 

 

 

 

 

 

1300 - 1600 - Do mojej sali przychodzą inni nauczyciele. Uczestniczę                 w zajęciach 

prowadzonych przez nich, np. sportowych, plastycznych, tanecznych, szachowych… Czekam na 

moich rodziców, dziadków lub opiekunów… 
 

 

 

 



Jestem Pierwszakiem 

 

6
30 

- Mogę już przyjść do szkoły... 

 

 

7
50 

- Idę z moją Panią do Sali nr 6... 

8
00

-11
30

 - Uczę się przez zabawę czytać, 

pisać i liczyć... 

 

 

11
30

-11
45

 - Jem smaczny obiad... 

11
45

-16
00

 - Uczestniczę w ciekawych 

zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych, 

np.: teatralnych, tanecznych, szachowych i 

innych...… 







Szanowni Państwo! Rodzice dzieci 6- i 7-letnich… 
Na stronie Miasta Zielona Góra pod adresem: 
www.zielona-gora.pl 
znajdują się dokumenty regulujące zagadnienia związane 
z naborem do szkół 
i przedszkoli…… na rok szkolny 2016/2017 – link do strony 
http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/Nauka_i_oswiata/ 

http://www.zielona-gora.pl/
http://www.zielona-gora.pl/
http://www.zielona-gora.pl/
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http://pspzawada.edu.pl 



- składanie wniosków o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej                                      
(od 10.03.2016. do 31.03.2016.),                                                                                                            
oraz postepowanie uzupełniające                                        
(od 26.04.2016. do 29.04.2016.) 
 
- składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół 
podstawowych                                                                               
(od 14.03.2016. do 22.04.2016.) 



http://pspzawada.edu.pl 



http://pspzawada.edu.pl 





Zawada – Szkolna 24      66-001 Zielona Góra 

Telefon (068) 321 12 68 

pspzawada.edu.pl 








