
TRWA  REKRUTACJA 
NA ROK SZKOLNY 2018/19 

do 

BEZPŁATNEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
oraz do klasy I  i klas programowo wyższych 

w  

Publicznej Szkole Podstawowej  
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

w Tymawie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szkoła kształcąc wychowuje w duchu zasad katolickich. 

 
Zapewniamy: 
 Godziny pracy oddziału przedszkolnego dostosowane do potrzeb 

rodziców (od 7.00 do 15.30) 
 Bezpłatne dowozy dzieci szkolnych i przedszkolnych na trasie Gniew – 

Tymawa oraz z okolicznych miejscowości 
 Naukę języka angielskiego już od przedszkola 
 Mało liczne grupy i klasy sprzyjające indywidualizacji pracy 

 z dzieckiem w rodzinnej atmosferze                
 Nowoczesne metody pracy z wykorzystaniem sprzętów 

multimedialnych  (sala komputerowa) 
 Zajęcia specjalistyczne 
 Bogatą ofertę zajęć dodatkowych (min. bezpłatne wyjazdy na basen w 

ramach zajęć wych. fizycznego, warsztaty plastyczne, koło gitarowe – 
bezpłatna nauka gry, Szkolne Koło Misyjne-Caritas, zaj. zumby oraz 
rytmika) 
 

Wnioski o przyjęcie dziecka/ucznia do pobrania w szkole od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 535 29 74                          
lub tel. kom.508 620 86 



      Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Tymawie 
 

z Oddziałem Przedszkolnym 

 
 
 
 

       …od września 2012 roku prowadzona jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Częstochowie. Stowarzyszenie prowadzi ponad sto szkół w całej Polsce – od 
26 lat. Z troską dba o integralny/wszechstronny rozwój ucznia – intelektualny, duchowy, 
moralny, kulturowy i społeczny…  
     
 
       Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wszyscy troszczą się 
wzajemnie o siebie. Mało liczne grupy i klasy sprzyjają budowaniu właściwych relacji…. 
staramy się, aby nasza szkoła  posiadała cechy szczęśliwego domu, bo tylko w domu , w 
rodzinie człowiek znajduje optymalne warunki dla swego rozwoju… mają temu sprzyjać: 
spontaniczność kontaktów, wzajemne zaufanie, bliski i ciepły klimat środowiska rodzinnego, 
przyjazna uczniowska atmosfera miłości i wolności… u nas nikt nie jest anonimowy… 
        
      Szkoła położona jest w malowniczym miejscu na wzgórzu, z dala od ruchu ulicznego….  
uczniowie mogą bezpiecznie spędzać przerwy śródlekcyjne oraz realizować program 
wychowania fizycznego oraz zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu… posiadamy plac 
zabaw dla najmłodszych, boisko trawiaste (lekkoatletyczne) oraz  z nawierzchnią betonową 
do gier zespołowych…. w pobliżu znajduje się kompleks leśny oraz jezioro…  poznajemy 
świat przez doświadczanie go na co dzień - jest to  bardzo ważne szczególnie w wychowaniu 
przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, a także na lekcjach przyrody i w pracy 
wychowawczej na wszystkich poziomach.  
 
       Zajęcia oraz imprezy szkolne, które  możemy organizować na świeżym powietrzu, jeśli 
tylko pogoda pozwala: coroczny festyn rodzinny, Ognisko Patriotyzmu, pochód wiosenny, 
przemarsz „Świętych”, biegi w terenie, integracja klasowa i z wychowawcą (ogniska 
klasowe), badanie czystości wód i powietrza-skala porostowa, podchody, orientacja w terenie-
praca z mapą, pory roku w ogrodzie i w lesie obserwacje i  spacery… 
 
 
 
 

ZAPRASZAMY 


