Szko³a Podstawowa nr 10
im. Arkadego Fiedlera
w Poznaniu

Szanowni Pañstwo,
od 1 wrzeœnia 2017 r. rozpoczyna siê reforma oœwiaty.
Dzieci bêd¹ uczy³y siê w oœmioklasowej szkole podstawowej.
Szko³a Podstawowa nr 10 przy ul. Bosej 9 w Poznaniu,
proponuje edukacjê, wychowanie i opiekê nad dzieckiem
w nowej formule, która mamy nadziejê, spotka siê
z Pañstwa zainteresowaniem i aprobat¹.

Nasza oferta:
- od klasy IV nauka w klasie ogólnej lub sportowej
(siatkówka dziewcz¹t i pi³ka rêczna ch³opców),
- od klasy VII nauka w klasie dwujêzycznej:
angielsko – francuskiej (nauczanie jêzyka francuskiego
prowadzone przez doœwiadczonych nauczycieli –
romanistów z I LO w Poznaniu) lub angielsko – rosyjskiej,
sportowej lub ogólnej;
- doœwiadczona kadra pedagogiczna, która przygotuje
dziecko do egzaminów koñcz¹cych szko³ê podstawow¹
oraz do nauki na nastêpnym etapie edukacyjnym;
- bezpieczna edukacja dzieci i m³odzie¿y w dwóch budynkach:
dzieci m³odsze do klasy VI przy ul. Bosej, m³odzie¿ od klasy
VII w budynku przy ul. Œciegiennego 10;
- szko³a wyposa¿ona w nowoczesne pracownie przedmiotowe
i sprzêt multimedialny.

tel. 61 8666 120

Nasza placówka oprócz opieki nad dzieckiem oferuje
wszechstronny rozwój m³odego cz³owieka, w przyjaznej,
kameralnej atmosferze.

Gwarantujemy równie¿:
- jednozmianow¹ naukê od godziny 8.00,
- zajêcia edukacyjne w ma³olicznych klasach,
- ciep³¹, przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo uczniów (monitoring)
- specjalistyczn¹ opiekê nad dzieæmi maj¹cymi trudnoœci w nauce,
- naukê z elementami oceniania kszta³tuj¹cego,
- warsztaty jêzykowe w Londynie,
- sale przystosowane do edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I - III,
- opiekê nad dzieæmi w œwietlicy szkolnej w godz. 6.00 - 17.00,
(w ramach zajêæ œwietlicowych: zabawy, gry, zajêcia plastyczne i muzyczne, sportowe, zajêcia na œwie¿ym powietrzu,
zabawy na hulajnogach i rowerkach,

- naukê p³ywania w klasach II – III,
- dobrze wyposa¿on¹ bibliotekê szkoln¹ z czytelni¹ i dostêpem do Internetu,
- zespó³ wokalny prowadzony przez nauczyciela specjalistê,
- zajêcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowañ dzieci:
- udzia³ dzieci w licznych konkursach szkolnych i dzielnicowych, zawodach sportowych,
turniejach, projektach miejskich i ogólnopolskich;
- dziennik elektroniczny,
- opiekê medyczn¹ na terenie szko³y,
- opiekê logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego,
- smaczne i zdrowe obiady w sto³ówce szkolnej,
- zajêcia turystyczne i kulturalne, ciekawe wycieczki i wyjazdy zagraniczne:
(Pary¿, Wenecja, Wiedeñ, Berlin, Budapeszt), wyjœcia do teatrów, koncerty muzyczne, wyjazdy
na zielon¹ szko³ê, wewn¹trzszkolne projekty artystyczne, plenery, warsztaty florystyczne,
bi¿uteryjne, obozy sportowe;
- otwartoœæ na potrzeby uczniów, w tym niepe³nosprawnych,
- nowoczesn¹ bazê sportow¹.

23 lutego i 4 marca – w SP nr 10 przy ul. Bosej 9
23 lutego w budynku przy ul. Œciegiennego 10
(obecnie Gimnazjum nr 50, od wrzeœnia SP nr 10)

