ZAPRASZAMY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W SZCZECINIE
W roku szkolnym 2020/2021 SP 33 otwiera klasy:
KLASA I „A” –GIMNASTYKA SPORTOWA
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

„Zeróweczka”

interesujące, rozwijające zainteresowania i kreatywność zajęcia
dydaktyczne,
nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej,
atrakcyjne wyjścia, m.in. Filharmonia, kino, teatr Pleciuga,
Muzeum Narodowe, Opera, Straż Pożarna,
zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne i muzyczne,
zajęcia sportowe – ogólnorozwojowe na profesjonalnej sali
gimnastycznej,
smaczne domowe posiłki: śniadania i obiady,
opieka świetlicy w godzinach 6:45 -17:00.

SPORT

dziewcząt i chłopców
zajęcia sportowe na najnowocześniejszej hali w Polsce,
treningi zapewniające wszechstronny rozwój – gibkość,
szybkość, zwinność, precyzja, siła, odwaga,
zajęcia baletowe dla dziewcząt na sali lustrzanej,
plan lekcji dostosowany do zajęć sportowych,

KLASA I „B”

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA dziewcząt
treningi na hali sportowej (ul. Narutowicza), dowóz uczniów
zapewnia szkoła,
elementy baletu klasycznego, gracja i elegancja ruchu,
plan lekcji dostosowany do zajęć sportowych,

TENIS STOŁOWY dziewcząt i chłopców
treningi z elementami lekkoatletyki i gier zespołowych,
prowadzone w małych grupach, dostosowane do możliwości
ruchowych dzieci,
zajęcia na basenie (WSM),
plan lekcji dostosowany do zajęć sportowych,

Kwalifikacja do klas sportowych na podstawie próby

NAUKA

sprawności fizycznej
BEZPIECZEŃSTWO
WO

Terminy prób sprawności –

12.03.2020 –czwartek, 17.03.2020 -wtorek
w godzinach 16.30 – 18.00

OFERUJEMY:
nauczanie na najwyższym poziomie (drugi wynik w Szczecnie - egzamin VIII
klasy 2019 r, Laureat programu Wiarygodna Szkoła),
naukę języków obcych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej: od klasy I –język
angielski, a dodatkowo od klasy II –drugi język obcy,
przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych,
zajęcia sportowe prowadzone na profesjonalnych salach do gimnastyki sportowej,
gimnastyki artystycznej i tenisa stołowego, sauna, siłownia,
bezpieczeństwo: skuteczny monitoring (19 kamer), dyżury woźnych i nauczycieli,
kontrola osób wchodzących na teren szkoły,

Szkoła Podstawowa

Nr 33
w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

półkolonie, letnie i zimowe obozy sportowe,
wycieczki, udział w życiu kulturalnym Szczecina:, Pleciuga, kina, muzea, filharmonia,
opiekę i ciekawe zajęcia w świetlicy w godzinach 6:45 -17:00,

TU ZACZYNA SIĘ SPORT!

pomoc pedagogiczna i logopedyczną oraz opiekę pielęgniarki,
dzieci objęte są opieką lekarza sportowego, psychologa sportowego, fizjoterapeuty,
smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej

Szczegółowy harmonogram i zasady rekrutacji na stronie
www.lo12.szczecin.pl oraz https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Zespół Szkół Sportowych
im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej
ul. Małopolska 22
70-515 Szczecin
091 433 58 97
sekretariat@lo12.szczecin.pl
www.lo12.szczecin.pl
W-ce dyrektor ds. sportu Marcin Steczek, tel. 604 403 440
Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie

Dzień Otwarty Szkoły

29 luty 2020
w godzinach 10.00 – 13.00

