
Z A P I S Y  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEGLINIE  
  

Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Szczeglinie (Szczeglino, Węgorzewo, Nowe Szczeglino, Mokre, Wonieść, Kościerza) z rocznika 2013 

powinny we wrześniu roku szkolnego 2021/22 rozpocząć edukację w oddziale przedszkolnym, a z rocznika 2014 – w klasie I.  Wniosek 

rekrutacyjny do naszej szkoły można dostarczyć:  

 do sekretariatu w godz. 7:30 – 12:00.  

 pocztą na adres:         Szkoła Podstawowa w Szczeglinie  

Szczeglino 15  

76-004 Sianów  

   elektronicznie na adres spszczeglino@sianow.pl   

W w/w terminach zapraszamy na indywidualne spotkania w celu zapoznania się ze szkołą. Dziecko można zapisać do szkoły również w późniejszym 

terminie (o ile szkoła będzie miała wolne miejsca).   

  

Jeśli rodzice rezygnują z zapisania dziecka do szkoły obwodowej, mogą ubiegać się o jego przyjęcie do dowolnej innej szkoły – wiąże się to z 

obowiązkiem poinformowania szkoły obwodowej o miejscu realizowania obowiązku szkolnego / przedszkolnego.  

INFORMACJE  
 Darmowe dojazdy do szkoły i podręczniki, poprawa bazy szkoły  

Za dojazdy uczniów z Gminy Sianów płaci Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, dojazdy uczniów spoza Gminy Sianów finansuje organ prowadzący 

szkołę – Stowarzyszenie „Refugium”; podręczniki refunduje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki corocznym remontom i systematycznym 

doposażeniu szkoły w meble i pomoce dydaktyczne poprawia się baza szkoły; Do zerówki mogą uczęszczać dzieci od 4 roku życia, oddział 

przedszkolny funkcjonuje w godzinach: 7:30 – 12:30, świetlica szkolna od 7:00 do godz. 14:30.  

 Doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna  
Planowana kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/22:  

• mgr Dorota Rabsztyn-Dudek – dyrektor    

• mgr Mirosława Sominka – religia   

• mgr Małgorzata Marut – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, 

zajęcia kształcące kompetencje społeczno-emocjonalne  

• mgr Karolina Miarka – oddział przedszkolny, edukacja wczesnoszkolna  

• mgr Grażyna Chmura – edukacja wczesnoszkolna, język polski, kółko teatralne  

• mgr Grażyna Walesic – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, kółko „Mali artyści”  

• mgr Anna Grębska – przyroda, biologia, chemia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna  

• mgr Roman Tucki – matematyka, zajęcia wyrównawcze 

• mgr Joanna Abramowicz-Abramczuk – język polski, historia, plastyka, muzyka, biblioteka  

• mgr Magdalena Stręciwilk – język angielski, technika 

• mgr Jakub Krajewski – informatyka   

• mgr Marika Galińska – język niemiecki 

• mgr Mariusz Grzegorczyk – fizyka, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, zawodoznawstwo  

 Małe zespoły klasowe, przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo  
Uczniowie dojeżdżający są odprowadzani na przystanek autobusowy; w naszym małym środowisku wszyscy się znamy, pomagamy sobie, szybko 

rozwiązujemy problemy.  

 Rozwijanie talentów i zainteresowań   
Zainteresowania uczniów rozwijane są w ramach zajęć dydaktycznych, świetlicowych, bibliotecznych oraz dodatkowych zajęć sportowych i na 

kółkach: plastycznym, teatralnym, wokalnym; angażujemy wszystkich chętnych uczniów do udziału w wydarzeniach szkolnych.   

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną   
W roku szkolnym 2021/22 tworzymy stanowisko pedagoga szkolnego; w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą prowadzone zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastyka 

korekcyjna.  

 Wysoki poziom nauczania   
Wyniki z egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięcia naszych absolwentów świadczą o wysokim poziomie nauczania i efektywnej indywidualizacji 

pracy na lekcjach. Nasi uczniowie uzyskują sukcesy w konkursach na różnych szczeblach, prowadzona jest nauka podstaw programowania.  

 Prowadzenie nauczania domowego   
W województwie zachodniopomorskim są tylko 4 szkoły umożliwiające prowadzenie edukacji domowej – nasza szkoła jest wśród nich (więcej 

informacji na: www.szczeglino.pl ).  

 Realizacja projektów  
Realizujemy wiele projektów finansowanych z funduszy krajowych i europejskich, dzięki którym uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych 

wycieczkach, dodatkowych zajęciach, spotkaniach, konkursach lub warsztatach.  

 

Więcej informacji na stronie internetowej http://szczeglino.pl/  oraz w szkolnej gazetce „PINEZKA”  
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