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Szkoła Podstawowa „Tęcza”
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Uczenie się jest przyjemnością

Misją naszej szkoły jest wspomaganie
kształcenia i rozwoju dzieci poprzez 
aktywny proces oraz rozwijanie 
uzdolnień, kształcenie kreatywności
i twórczego myślenia.

www.szkoly-tecza.pl

Rzetelne i solidne 
kształcenie podstawowe
prowadzi do sukcesów
dzieci w dalszych 
etapach edukacji.
ZAPRASZAMY !!!

„Poprzez szlachetną 
edukację otwieramy drogę 
do mądrego życia”

Etapy kształcenia w Szkołach Tęcza:

• Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”

• Szkoła Podstawowa „Tęcza“ (kl. I-III)

• Szkoła Podstawowa „Tęcza“ (kl. IV-VIII)

• Europejskie Liceum 
Ogólnokształcące w Zgorzelcu

RAMOWY PLAN DNIA

W  KL. I – III

06:30
świetlica poranna

07:30 - 08:00
śniadanie
czas z wychowawcą

08.00 - 13:30
zajęcia edukacyjne

ok. 12:00
obiad

13:30 – 17:30
świetlica
popołudniowe zajęcia kreatywne



Dlaczego warto się u nas uczyć?

OFERTA W RAMACH CZESNEGO

Wyróżnia nas szczególna troska o kształcenie 
językowe uczniów:

• intensywna nauka 2 języków obcych w ramach 
godzin edukacyjnych (4 godz. tygodniowo j. nie-
mieckiego i j. angielskiego)

• wspólne projekty dziecięce polsko-niemieckie 
ze szkołą partnerską Regenbogen z  Görlitz

• opieka świetlicowa w godzinach 6:30 - 17:30 
i oraz w czasie ferii zimowych i letnich 

 

 • zajęcia przyrodnicze „Świetlik”
• szachy
• plastyka z wyobraźnią

• dodatkowe zajęcia sportowe:

 

 

 

- zumba
- koszykówka

 

- piłka nożna

• innowacyjne zajęcia: 

 

- tabletowe lekcje
 

- kodowanie na dywanie

 

- „Magiczny Dywan“

ZAJĘCIA DODATKOWE – PŁATNE
• basen
• zajęcia taneczne

•  
projekcje dla uczniów zgodne z podstawą 
programową MEN

• indywidualne zajęcia śpiewu

• oraz inne według potrzeb

ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ

• wyjazdy na obozy zimowe z opieką  
naszych nauczycieli

• kolonie letnie nad morzem z opieką 
naszych nauczycieli

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w ofercie według potrzeb.

JESTEŚMY PLA-
CÓWKĄ PRZYJAZNĄ,
BEZPIECZNĄ I BEZ

AGRESJI

taneczny mix, taniec towarzyski 

• stare i nowe zabawy podwórkowe
• czytanie na dywanie

 

- gimnastyka korekcyjna

• świat gazet i nie tylko


