
 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Białkach 

Publiczne Przedszkole w Białkach 

 bezpieczna, promująca  tradycyjne, fundamentalne wartości 
 nowocześnie wyposażona 
 wyróżniająca się życzliwą i ciepłą atmosferą 
 ukierunkowana na rozwój indywidualnych pasji i talentów 
 zatrudniająca kadrą pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach 
 otwarta na ciekawe inicjatywy uczniów oraz rodziców                                            

 
 opiekę przedszkolną w godzinach 7.00 – 17.00,  z całodziennym wyżywieniem  
 opiekę świetlicową w szkole podstawowej w godz. 7.00 – 17.00 
 ciekawe zajęcia edukacyjne, sportowe oraz rozwijające uzdolnienia prowadzone  

w niewielkich grupach przez zaangażowaną, wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną 
 naukę języka angielskiego od przedszkola i języka niemieckiego w  klasach starszych  
 pomoc logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną 
 opiekę pielęgniarską 
 wyżywienie w stołówce szkolnej, przygotowane na miejscu przez wykwalifikowany personel 
 spotkania z ciekawymi ludźmi: leśnikiem, policjantem, strażakiem, ornitologiem 
 okazjonalne zajęcia warsztatowe: garncarskie, pszczelarskie, kulinarne, programowania 
 wyjazdy do kina, teatru, na basen, lodowisko, na wycieczki bliższe i dalsze 
 konsultacje, porady, prelekcje oraz zajęcia warsztatowe dla rodziców prowadzone przez ekspertów  

w dziedzinie nauczania i wychowania 
. 

 

 

 doskonałą bazę dydaktyczną, sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny  
oraz bibliotekę, pracownię komputerową, bazę sportową w postaci kompleksu boisk sportowych  
oraz bieżni, dwa bezpieczne place zabaw, Zieloną Klasę do zajęć terenowych 

 stałe doposażenie placówki we współpracy z Gminą Siedlce, również w ramach programów:  
Aktywna Tablica, Szkoły Kluczowych Kompetencji, Laboratoria Przyszłości 

 wysoki poziom nauczania - nauczyciele realizują treści podstawy programowej w rozszerzonym 
stopniu, stosują nowatorskie metody nauczania, prowadzą rozmaite innowacje przedmiotowe  

 osiąganie sukcesów w konkursach przedmiotowych i zainteresowań (na szczeblu gminnym, 
powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym) 

 uczestnictwo w  programach i  projektach edukacyjno - wychowawczych: „Owoce w szkole”,  
"Klub Bezpiecznego Puchatka",  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Ratujemy i uczymy ratować”,  
"Uniwersytet Dzieci", "Mały Miś w świecie wielkiej literatury", „Mleko z klasą"  i wiele innych  
 

 

    

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA! 

 

. 
Nasza placówka jest: 

. 

Oferujemy: 

 

Czynnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym: Gminą Siedlce, Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,  

GOK, GOPS, Państwową Strażą Pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,  Komendą Miejską Policji,  

CKiS, Nadleśnictwem Siedlce i innymi instytucjami. 

    Zapewniamy: 


