
 

 

 

„Dajemy dzieciom świat, 
         lepszy świat, 
Dajemy dzieciom słońce.” 

 

     Szkoła Podstawowa nr 5 
      im. UNICEF w Turku 

 

   Szkołą dla sześciolatków 

 

 

 

 

 

 

 

„Dziecko jest wspólnym dobrem     
        rodziców i szkoły.” 

 

 

 

                        
                    
 
 
                      
                  
 
                      
 
 
 

           
 
 

                      
                         
 
 
                
              
 
                      
 
 

         

Szanowni Rodzice! 

 

       Zachęcamy Państwa do podjęcia 
decyzji o zgłoszeniu Waszego 
dziecka do naszej szkoły. 

Deklarujemy dołożyć wszelkich 
starań, aby dziecko Państwa,  
które przekroczy próg szkolny czuło 
się bezpiecznie i dobrze  
w przyjaznym otoczeniu. 

W naszej szkole edukacja 
przedszkolna będzie płynnie 
przechodzić we wczesnoszkolną. 

Nauczyciele będą wychodzić 
naprzeciw predyspozycjom, 
zdolnościom, zainteresowaniom, 
trudnościom każdego dziecka  
z osobna. 

 
      

  Serdecznie zapraszamy! 

Przestronna aula 

Boisko 

Przyjazna 
świetlica 

Sala komputerowa 

Sala gimnastyczna 

Sala lekcyjna 

Czytelnia 

Stołówka 



 

 

 
os. Wyzwolenia 7A 

tel. 63-289-18-31 

sp5unicef@interia.pl      

www.sp5.turek.net.pl  

Baza szkoły
 Nowoczesny budynek podzielony  

      na klasy I-III i IV-VI  

 2 pracownie komputerowe 

 Przyjazna, dobrze wyposażona świetlica 

 Stołówka zapewniająca odpłatny posiłek 

(drugie śniadanie, obiad, napoje)                      

w zależności od Państwa potrzeb 

 Biblioteka i czytelnia multimedialna 

 Sala gimnastyczna i salka baletowa 

 Boisko, ORLIK 

 Plac zabaw  

 Zamykane szatnie 

 Gabinet logopedy 

 Gabinet profilaktyki i pomocy 

przedlekarskiej 

 Gabinet terapii metodą EEG 

BIOFEEDBACK 

 Podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda 

 Bogata baza, szeroki wachlarz pomocy 

dydaktycznych (EFS, PEFRON, MEN) 

 Obiekt chroniony, monitoring 

Współpraca z rodzicami 
 Dyżury nauczycieli w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca (drzwi otwarte) 

 Czynny udział rodziców w życiu klasy 

 Udział rodziców w realizacji zadań     

wychowawczych 

 Różnorodne formy kontaktów indywidualnych 

 Organizowanie imprez okolicznościowych: 

„Dzień Matki”, „Dzień Rodziny”, festyny... 

 Informacja o wynikach i frekwencji dziecka za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego 

LIBRUS 

Zajęcia z dziećmi 
 Zajęcia w klasach I od 8.00 

 Nauka jest bezpłatna 

 Klasy integracyjne 

 Zindywidualizowane podejście do uczniów  

w celu pozyskania jego szczególnych 

uzdolnień 

 Świetlica otwarta od 7.00 – 17.00 

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia sportowe, rytmika 

 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna 

 Klasy sportowe od kl. IV 

 Szeroka gama kół zainteresowań oraz zajęć  

      pozalekcyjnych 

 Nieodpłatna nauka języka obcego 

 Zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie   

w celu pokonania trudności w nauce 

 Wyjazdy uczniów do szkół partnerskich 

 Możliwość odbywania zajęć wf-u na basenie 

 Opieka nauczycieli nad dziećmi w czasie ferii, 

wakacji 

Osiągnięcia 
 Udział w programach międzynarodowych: 

Sokrates Comenius, Comenius Regio  

 Współpraca ze szkołą z Wiesmoor                 

(w Niemczech)  

 Współpraca z instytucjami wspierającymi 

pracę szkoły 

 Coroczne nagrody z przeglądu form 

teatralnych 

  Uczestnictwo w programach „Bezpieczna 

Szkoła”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła 

promująca zdrowie”, „Szkoła Odkrywców 

Talentów”, „Szkoła w ruchu”, „Mały mistrz”, 

„Ratujemy i uczymy ratować”, „Szkoła  

z prawami dziecka” i inne 

 Wysokie osiągnięcia sportowe 

Niesiemy pomoc 
 Akcje charytatywne w ramach UNICEF, 

PCPR, Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, Caritas, Góra Grosza 

 Pomoc dzieciom z obszarów klęsk 

żywiołowych, kataklizmów 

 Pomoc uczniom naszej szkoły znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej 


