
 

 

Pierwszaków oraz kandydatów  

do oddziału  przedszkolnego zapraszamy 

do nowo utworzonych pracowni z tablicami interaktywnymi, które 

będą ułatwiać najmłodszym zdobywanie wiedzy i umiejętności na 

poziomie dostępnym dla nich we współczesnym świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W roku  

szkolnym 2020/2021 

zostanie otwarta 

klasa pierwsza  

pod patronatem Bilingualism Matters @Poznań  

przy Wydziale Anglistyki w Poznaniu w celu stworzenia 

zwartego programu nauki dwujęzycznej od klasy 1 do 8, dlatego 

zapraszamy dzieci uczące się w przedszkolach anglojęzycznych 

do dołączenia do naszej społeczności szkolnej. Baw się, 

doświadczaj, przeżywaj i ucz się z nami  w nowoczesnych 

pracowniach i laboratoriach językowych. 

Specjalna bezpłatna oferta 
edukacyjna dla wszystkich 
uczniów: 

 Zajęcia z podstaw 

programowania                   

z wykorzystaniem 

iPadów  

 Dla chętnych 

dodatkowe zajęcia 
z języka angielskiego przygotowujące do nauki w klasie 

dwujęzycznej  

 

 

 

 

 



Klasa dwujęzyczna – 

nowy wymiar nauki od klasy  

siódmej 

Jedyna w Kaliszu szansa na naukę              

z doświadczonymi specjalistami, którzy od 7 lat doskonalą się 

w nauczaniu dwujęzycznym. Zajęcia w języku polskim 

i angielskim nie tylko dla wybitnych uczniów.  

Uczymy z wykorzystaniem iPadów. 

 6 godzin języka 

angielskiego w tygodniu, 

niektóre (wybrane) 

przedmioty w częściowym 

zakresie będą nauczane           

w języku angielskim, 

konwersacje z native 

speakerem z USA 

 

 Nauka metodą webquestu   

i realizacja projektów międzynarodowych 

 

 Dla zainteresowanych uczniów 

proponujemy dodatkowe zajęcia 

rozwijające w ramach e-klasy z 

informatyki lub wybranych przedmiotów 

z bloku matematyczno-przyrodniczego  

 

 W przyszłości dzieci będą miały możliwość kontynuowania nauki 

w klasie dwujęzycznej  w II LO i zdawania matury 

międzynarodowej 

 

  



 
Szkoła jest bezpieczna ze specjalnie wydzieloną strefą malucha – 

posiadamy monitoring całego obiektu wewnątrz i zewnątrz oraz 

ochronę fizyczną. Jest również przyjazna i otwarta dla rodziców          

i uczniów. W szkole realizowana jest innowacja zwana AiR 

polegająca na zadawaniu prac domowych dla chętnych, 

pobudzająca aktywność uczniów oraz ucząca odpowiedzialności 

za własny rozwój. 

  Nasz dziennik elektroniczny umożliwia przekazywanie 
systematycznych wiadomości na temat postępów oraz 
wskazówek do prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych.  
  Wyremontowane wnętrza oraz przytulna stołówka, w której 

podawane są dwudaniowe obiady 
gotowane w szkolnej kuchni 
gwarantują uczniom komfort                     
i prawidłowe funkcjonowanie                  
w szkole podczas popołudniowych 
dodatkowych zajęć.  
 Świetlica zapewnia dzieciom opiekę 

w godzinach  6:30 – 16:30  
                                    

MAMY DOSKONAŁĄ BAZĘ LOKALOWĄ I WYPOSAŻENIE! 

DZIECI UCZĄ SIĘ NA JEDNĄ ZMIANĘ.             

 BRAK TŁOKU I ANONIMOWOŚCI.  

Więcej informacji na naszych stronach: 

www.sp3.kalisz.pl                                                     

www.facebook.com/szkolapodstawowa3.kalisz

http://www.sp3.kalisz.pl/

