
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach ogłasza zapisy  
do I klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Ropczycach  

na rok szkolny 2020/2021. 

Nabór prowadzi się zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SOO.0050.1.2.2020 BURMISTRZA ROPCZYC z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I szkól 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce w roku szkolnym 2020/2021.(Zarządzenie dostępne na tablicy ogłoszeń). 

 

Zapisy do I klasy trwać będą od 24.02.2020 r. do 18.03.2020 r. WNIOSKI O PRZYJĘCIE KANDYDATA do pobrania ze strony 
internetowej sp1ropczyce.pl lub w sekretariacie szkoły.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 22 18 419. 

 

DRODZY RODZICE,  
jeżeli zastanawiacie się, którą szkołę wybrać dla swojego dziecka –  

przyjdźcie do nas! 

JEDYNKA ZAPRASZA! 



 

Nasze priorytety: 

1. Zdrowie i bezpieczeństwo, 
2. Przyjazna atmosfera i właściwe relacje w szkole,  
3. Dobro dziecka, jego rozwój na miarę możliwości i indywidualnych predyspozycji, 
4. Postępy uczniów w nauce i zachowaniu,  
5. Osiąganie sukcesów w wybranym kierunku - wg zainteresowań dziecka, 
6. Wspieranie rodziców w procesie wychowania, 
7. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw etyczno-moralnych, patriotycznych i obywatelskich, 
8. Świadomy wybór kierunku kształcenia, przyszłego zawodu oraz przygotowanie do pełnienia ról społecznych, 
9. Systematyczne unowocześnianie bazy lokalowej i wyposażenia szkoły, 
10.  Promowanie szkoły w środowisku i jej stały rozwój, 
11. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, 
12. Dbałość o czyste i zdrowe środowisko, estetykę i piękno w naszym otoczeniu. 

Dysponujemy: 

1. Szkolnym placem zabaw oraz salą zabaw dla najmłodszych, 
2. Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i gabinetem stomatologicznym, 
3. Halą sportową, basenem, boiskiem do gier i zabaw, 
4. Biblioteką - Centrum Informacji Multimedialnej, pracowniami komputerowymi, 
5. Odnowionymi i wyposażanymi w środki multimedialne salami lekcyjnymi. 



Oferujemy: 

1. Lekcje – prowadzone zgodnie z przyjętymi programami, ciekawe i urozmaicone, z wykorzystaniem TIK, 
2. Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, gier planszowych oraz 

zajęcia specjalistyczne – logopedyczne, terapii pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej, korekcyjno – kompensacyjne, 
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ropczycach, 
4. Udział w projektach edukacyjnych i programach profilaktycznych, 
5. Bardzo dobrą opiekę w świetlicy szkolnej, 
6. Obiady w naszej stołówce, 
7. Dowozy uczniów do szkoły z opiekunami, 
8. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych, rządowych oraz samorządowych projektów edukacyjnych i profilaktycznych, 
9. Różne formy pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących – stypendia, wyprawki. 


