Zespół Szkół Salezjańskich
Lux Sapientiae
w Sokołowie Podlaskim

INFORMACJE
dla kandydatów do
klas IV - VIII

Salezjańskiej Szkoły Podstawowej
w roku szkolnym 2021/2022

Wychodząc naprzeciw życzeniom rodziców, staramy się wychowywać w duchu chrześcijańskich zasad.
Szkoła jest bezpieczna, kameralna i nowoczesna. Ważnymi jej atutami są brak anonimowości, indywidualne
podejście do ucznia, rodzinna atmosfera, bliski kontakt z rodzicami.
Osiągnięcia w pracy dydaktycznej potwierdzają wysokie od wielu lat wyniki egzaminów
zewnętrznych oraz laureaci konkursów i olimpiad. Oferujemy nauczanie z wykorzystaniem technologii
multimedialnych (w większości klas tablice interaktywne, projektory i nowoczesne komputery z dostępem do
Internetu). Dysponujemy funkcjonalnie zorganizowanym budynkiem szkolnym, wyposażonym w nowoczesne
klasopracownie. Nasi uczniowie korzystają również ze zorganizowanych form wypoczynku: zimowiska
narciarskie, półkolonie i wyjazdy w czasie ferii zimowych, wycieczki w czasie roku szkolnego.

WYCHOWANIE:






wychowanie opieramy na Ewangelii
kształtujemy postawy wiary i patriotyzmu
realizujemy projekt szkoły wolnej od przemocy i używek
tworzymy klimat zaufania i bezpieczeństwa
prowadzimy obozy integracyjne dla uczniów klasy czwartej i siódmej

FORMACJA:
 „słówko na dzień dobry” – codzienna wspólna modlitwa
 dni skupienia i rekolekcje
DYDAKTYKA:
 szkoła spełnia wymogi szkolnictwa katolickiego
 kładzie nacisk na dobór optymalnych programów nauczania
 ułatwia komunikację międzynarodową nauczając języków obcych (angielski, niemiecki) w
rozszerzonym wymiarze
 zdalne nauczanie na wysokim poziomie dydaktycznym i organizacyjnym
 oferuje stypendia naukowe dla najlepszych uczniów
KULTURA I SPORT:
 wyjazdy do teatrów i muzeów
 koła zainteresowań
 sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową, siłownia oraz boisko
 zimowe i letnie obozy sprawnościowe
 sekcje sportowe do wyboru przez ucznia

Nasza szkoła może w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom, ponieważ oferujemy:
 rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, przedmiotów
przyrodniczych;
 zajęcia w małych liczebnie klasach;
 opiekę nad dziećmi w godzinach 6.45-17.00;
 jednozmianową naukę od godz. 8.00 we wszystkich klasach;
 przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne dostosowane do wieku dziecka;
 pracownie multimedialne z tablicami interaktywnymi i stałym dostępem do Internetu;
 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i pasje;
 udział dzieci w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych;
 zajęcia turystyczne i kulturalne, wyjścia i wyjazdy do kina, teatru;
 dobrze wyposażoną salę gimnastyczną (ścianka wspinaczkowa, siłownia), kompleks boisk
zewnętrznych;
 nowoczesny plac zabaw;
 bogaty wybór sekcji sportowych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ramach
lekcji wychowania fizycznego;
 bezpieczeństwo uczniów - monitoring, ogrodzony teren szkoły z dogodnym parkingiem;
 diagnozę i wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy;
 różnorodne zajęcia terapeutyczne i specjalistyczne dla uczniów ze wskazaniami;
 opiekę pielęgniarską na terenie szkoły - pielęgniarka 2 dni w tygodniu;
 dodatkowo płatny obiad;
 ciekawą i przyjazną świetlicę, a w niej bezpłatnie dostępne dla wszystkich uczniów:
- 1 godzina języka angielskiego w tygodniu dodatkowo poza ramowym planem nauczania;
- zajęcia plastyczne z elementami terapii ręki;
- 1 raz w tygodniu zajęcia na basenie;
- 1 raz w tygodniu szachy;
- zajęcia muzyczne, robotyka;
- zajęcia ruchowe;
- warsztaty teatralne;
- pomoc przy odrabianiu lekcji;
- treningi sportowe w ramach różnych dyscyplin;

Dodatkowe informacje:







Obowiązkowy strój szkolny i obuwie zmienne na jasnej podeszwie;
Bezpłatny rozszerzony dostęp do dziennika elektronicznego dla uczniów i ich rodziców;
Komplet podręczników dotacyjnych;
Opłata na Radę Rodziców 100 zł od rodziny;
Opłata miesięczna za rozszerzony wymiar godzin 80 zł, płatne przez 11 miesięcy;
Stypendia za wyniki w nauce dla Złotej Dziesiątki - najlepszych uczniów szkoły;

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Każdy kandydat wraz ze swoimi rodzicami w terminie do 30 kwietnia 2021r. zobowiązany jest
odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Dyrektorem, na którą należy umówić się
w sekretariacie szkoły.

Od 8 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. można składać KOMPLETNY WNIOSEK o
przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami i podpisami obojga rodziców.
W celu zakończenia procesu rekrutacji w dniach 28 – 30 czerwca 2021r. należy dostarczyć do
sekretariatu szkoły świadectwo ukończenia klasy niższego szczebla.
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