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Szanowni Rodzice!
Podjęcie przez dziecko nauki w szkole, to w każdej rodzinie wielkie wydarzenie.
Przygotowaniem dziecka do nauki w szkole zajmują się nauczyciele oddziałów przedszkolnych
w przedszkolu, ale bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywa rodzina. Ma ona duże znaczenie
w emocjonalno-społecznym rozwoju dziecka. To w domu rodzinnym dziecko uczy się
odnoszenia do innych osób, wyrażania uczuć, panowania nad emocjami. Ważna jest
konsekwencja i jednomyślność rodziców w formułowaniu nakazów i poleceń. Dziecko w tym
wieku zadaje dużo pytań. Odpowiadajmy na każde pytanie, wspólnie szukajmy odpowiedzi,
wskazujmy dziecku różne źródła wiedzy. Pamiętajmy, że to rodzice ponoszą główną
odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka, zaś szkoła wspomaga wychowawczą rolę
rodziny. Rodzice i nauczyciele powinni współdziałać ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci. Jeżeli coś państwa niepokoi w zachowaniu dziecka warto porozmawiać
z nauczycielem, skorzystać z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Często ci „trudni”
przedszkolacy to wspaniali uczniowie, chluba rodziców i szkoły.

Nasza szkoła oferuje swoim uczniom:

 Przyjazną i bezpieczną atmosferę
 Opiekę kompetentnych, doświadczonych nauczycieli przygotowanych do pracy
z dziećmi.
 Zajęcia w słonecznych, przestronnych salach wyposażonych w kąciki zabaw w osobnym
budynku tylko dla klas I-III
 Opiekę świetlicową od 630 do 1630
 Zajęcia dodatkowe: wspierające rozwój dziecka, rozwijające zdolności i zainteresowania
(np. plastyczne, sportowe, matematyczne, komputerowe, origami), specjalistyczne
(logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne).
 Nowoczesny kompleks boisk sportowych: do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki
ręcznej, a także bieżnię prostą, skocznię i rzutnię.
 Salę gimnastyczną, sale do zajęć ruchowych.
 Pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 Bogato wyposażoną bibliotekę szkolną, czytelnię z internetowym centrum informacji
multimedialnej, gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 Smaczne, zdrowe i tanie obiady dwudaniowe.
 Wychowanie w duchu wartości uniwersalnych
 Doskonałe przygotowanie do egzaminu klas VIII oraz dalszych etapów kształcenia
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WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
Codzienne wyposażenie ucznia:








Pióro lub długopis
2 ołówki, gumka
Nożyczki
Klej w sztyfcie
Temperówka, linijka
Kredki świecowe i kredki ołówkowe
Zeszyty 16 kartkowe: 1 w trzy linie i 2 w kratkę, (1będzie pełnił rolę „Zeszytu
kontaktów wychowawcy z rodzicami”).
 Podręczniki – dokładna informacja zostanie podana na pierwszym spotkaniu
z rodzicami po zakończeniu naboru.
Materiały do zajęć artystycznych i ruchowych:










Blok rysunkowy mały i duży
Blok techniczny duży
Blok techniczny mały z kolorowymi kartkami
Wycinanki i plastelina
Pastele olejne
Farby plakatowe
Bibuła karbowana
Pędzel w przedziale numerowym od 14 do18
Strój sportowy i obuwie sportowe na białej podeszwie, która nie jest śliska

Dodatkowo:
 Obuwie na zmianę w podpisanym worku

Kupując tornister pamiętaj!
 Tornister musi być lekki.
 Musi mieć właściwą konstrukcję (usztywnione „plecy”).
 Musi być na tyle duży, aby zmieściły się w nim
najpotrzebniejsze szkolne rzeczy i drugie śniadanie.
 Tornister musi być noszony na obu ramionach
(szelki muszą mieć tę samą długość).
 Można kupić tornister na kółkach, co odciąży kręgosłup
dziecka.
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INFORMACJE O SZKOLE
Nasza szkoła istnieje od 1993 roku. Działalność szkoły ukierunkowana jest na wszechstronny
i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności niezbędne do
kontynuowania nauki. Regionalizm i edukacja ekologiczna są wyznacznikami charakteru Szkoły.
Naszym patronem jest Jan Liszewski, dlatego szczególną wagę przywiązujemy do treści
regionalnych i dziennikarskich. Stąd też działalność w szkole Koła tropicieli i odkrywców szlaków
małej ojczyzny oraz Koła reporterów gazetki szkolnej. Jesteśmy organizatorem Wojewódzkiego
Konkursu Gazetek Szkolnych dla szkół podstawowych pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty.
W kalendarzu imprez i uroczystości ważne miejsce zajmują: Dzień Patrona, Dni Kultury
Warmińskiej, Święto Niepodległości, Dni Ziemi, Dzień Europy, Samorządności Uczniowskiej,
Tydzień Globalizacji, szkolne Jasełka, Festyn Rodzinny i Dzień Otwarty Szkoły. Naszym uczniom
zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę oraz opiekę kompetentnych, doświadczonych
nauczycieli, w tym specjalistów: logopedy, pedagoga i psychologa
Dzięki współpracy z wieloma instytucjami (np. Multicentrum, Akademia Nauki, Uniwersytet
Dzieci, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, PTTK)
oraz osobami (np. przedstawicielami kultury, naukowcami) oferujemy naszym uczniom ciekawe
formy zajęć, warsztaty, wycieczki.
Naszym uczniom oferujemy zajęcia pozalekcyjne:
przedmiotowe, artystyczne, sportowe, ekologiczne i inne.
Od lat nasi uczniowie osiągają na sprawdzianie zewnętrznym najwyższe wyniki w mieście
i województwie, zdobywają liczne tytuły laureatów w konkursach na szczeblu miasta, województwa
i kraju np.: historycznych, matematycznych, biologicznych, polonistycznych, języka angielskiego
oraz w zawodach sportowych (piłka nożna, siatkówka, rugby). W szkole realizowane są różne
programy i projekty zarówno zewnętrzne, jak i opracowane przez nauczycieli, np. projekt unijny „SP
29 Szkołą kreatywnych umysłów”, Przedsięwzięcie MEiN Poznaj Polskę, Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Lekturki spod Chmurki”, Akademia
Bezpiecznego Puchatka, “Moi przyjaciele z literkowa ”, Klub książki - “PoczytajMy” - polscy
autorzy o wartościach dla dzieci, Mistrz ortografii i wiele innych. Uczestniczymy także
w programach i projektach prozdrowotnych oraz profilaktycznych.
Nasze najważniejsze sukcesy:
Październik 2017 r. - szkoła otrzymała Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Szkoła wierna dziedzictwu za kultywowanie tradycji ojczystych i regionalnych, utrwalanie pamięci o
Polakach zasłużonych dla Polski i Warmii, poznawanie i opiekowanie się zabytkami oraz miejscami
pamięci. – w tym roku ponownie został złożony wniosek do KO o uzyskanie ponowne certyfikatu
Szkoła wierna dziedzictwu
What are some traditional dishes of your country? realizowanego w szkole w okresie marzec czerwiec 2018 – w ramach etwinning - 24 września 2019 – przyznanie SP 29 Krajowej Odznaki
Jakości dla ww. projektu.
23 października 2019 – przyznanie SP 29 Europejskiej Odznaki Jakości dla ww. projektu
Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego, Certyfikat Szkoła Niepodległej, Certyfikat Zielonej
Placówki.
W styczniu 2021r otrzymaliśmy tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft za wykorzystanie technologii
Microsoft w nauczaniu.
2021/2022 Certyfikat - Przyjaciel dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca
pamięci narodowej
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INFORMACJA O NABORZE DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Szanowni Państwo
Przyjmowanie dzieci do klasy I na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie wg
harmonogramu:
1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodach szkół
podstawowych od 14.03. 2022 do 25.03.2022r. (zgłoszenie do pobrania ze
strony internetowej szkoły lub w sekretariacie).
2. Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc – 1 kwietnia 2022r.
godz.14.00.
3. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca (wniosek do
pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie):
Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 marca 2022 r.
do 25 marca 2022 r.

od 22 sierpnia 2022 r.
do 23 sierpnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy o systemie oświaty

od 28 marca 2022 r.
do 31 marca 2022 r.

24 sierpnia 2022 r.

1 kwietnia 2022 r.
godz. 14.00

25 sierpnia 2022 r.
godz. 14.00

od 4 kwietnia 2022 r.
do 8 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00

od 26 sierpnia 2022 r.
do 29 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

11 kwietnia 2022 r.
godz. 14.00

30 sierpnia 2022 r.
godz. 10.00

Rodzaj czynności

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

ZEBRANIE RODZICÓW Z PRZYSZŁYMI WYCHOWAWCAMI KLAS I
ODBĘDZIE SIĘ W OSTATNIM TYGODNIU SIERPNIA 2022 r.
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