
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego jest placówką z 19-letnim dorobkiem.                 

Powstała w 2001 roku i od 1 września 2012 roku mieści się w bardzo ładnym budynku wolnostojącym, 

całkowicie dostosowanym do potrzeb i wieku dzieci. 
Szkoła z tradycjami i wartościami, pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. 

 
Posiadamy dobrze wyposażone, wyremontowane i kolorowe sale lekcyjne, pracownię informatyczną, 

pracownię matematyczno - przyrodniczą, biologiczno - chemiczną, świetlicę, bibliotekę szkolną, przestronne 

korytarze, salę gimnastyczną oraz salę zabaw, nowoczesną szatnię z szafkami indywidualnymi dla uczniów 
klas III-VIII. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I wchodzą do szkoły osobnym wejściem                        

i mają oddzielną szatnię. 
 

Szkoła jest placówką jednozmianową. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną. Sale wyposażone są                    

m.in.: w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, komputery, sprzęt audiowizualny.                                       
W klasach I-III każdy uczeń ma do swojej dyspozycji indywidualną szafkę do przechowywania 

podręczników i przyborów szkolnych, a w klasach IV - VIIII wydzielone miejsce. 
 

W pogodne dni dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu, dysponujemy bowiem boiskiem 
wielofunkcyjnym, placem zabaw, dużym terenem zielonym, boiskami trawiastymi,                                

a dla młodzieży i dorosłych strefą fitness i PARKUR.  

 
Wypracowaliśmy wiele ciekawych i atrakcyjnych form pracy w procesie edukacyjnym, przyjazne i bezpieczne 

warunki do harmonijnego rozwoju - każde dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukcesy na miarę swoich 
możliwości. Nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności, pasje, poszerzają zainteresowania.                   

Osiągają wysokie wyniki w nauce, w konkursach przedmiotowych, artystycznych czy zawodach 

sportowych. Oprócz  obowiązkowych zajęć proponujemy różnorodne ciekawe zajęcia pozalekcyjne, 
m.in. ekologiczne, plastyczne, muzyczne, sportowe, matematyczne, j. angielskiego, informatyczne oraz 

zajęcia wspomagające ucznia w nauce. Realizujemy projekty ogólnopolskie oraz współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej rozwijające kluczowe kompetencje uczniów. Klasy II i III raz w tygodniu 

biorą udział w bezpłatnych zajęciach pływania. Organizujemy atrakcyjne wycieczki dydaktyczne, 
krajoznawcze oraz wyjazdy na "Zieloną Szkołę". 

 

Szkoła uzyskała tytuły m.in.: „Szkoła Odkrywców Talentów”, "Szkoła przyjazna dziecku 
sześcioletniemu",  "Szkoła Demokracji", „Ambasadorami Wody”. 

 
Ogromne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo naszych uczniów - budynek szkoły oraz teren jest  

monitorowany i ogrodzony. 

 
Bardzo duży nacisk kładziemy na wychowanie w duchu patriotycznym, do czego zobowiązuje nas 

nasz patron „Orzeł Biały”. 
 

Uczniowie objęci są fachową opieką szkolnego pedagoga, psychologa, pielęgniarki oraz stomatologa.  

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7:oo – 16:3o, w której atrakcyjne zajęcia 
prowadzą doświadczeni wychowawcy. Zapewnia się dzieciom możliwość zjedzenie obiadu.  

 
Rodzice są partnerami szkoły, prężnie działa Rada Rodziców, która ma duży wpływ na współorganizowanie 

działalności szkoły. 

I co najważniejsze - w naszej szkole panuje życzliwa, przyjazna atmosfera, którą tworzą 

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele oraz Pracownicy Szkoły. 

UWAGA  -  po telefonicznym umówieniu się istnieje możliwość: 

• zwiedzenia naszej placówki, 

• rozmowy z dyrekcją szkoły, 
• uzyskania wszelkich informacji na temat oferty i bazy szkoły. 

ZACHĘCAMY DO ZAPISANIA DZIECI DO NASZEJ SZKOŁY I WSPÓŁPRACY 


