
BĄDŹ Z NAMI I WŚRÓD NAS 
także 

W DNIU  OTWARTEJ SZKOŁY  

ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY! 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM. WINCENTEGO WITOSA 

W BIERKOWIE 

Sentencje,  

które nas charakteryzują: 

„Uśmiech dziecka jest jedynym promie-

niem bez cienia” 

„Bezpieczeństwo—przede wszystkim” 

„To Twoja szkoła, szanuj to co Twoje—

myśl o innych” 

„Jakość jest jak piękno” 

Nasze szkolne, autorskie  

innowacje i projekty:  

„Dziedzictwo kulturowe w regionie – 

Kraina w Kratę—moją Małą Ojczyzną” 

„Szkolne Centrum Wspierania Rozwoju 

Małego Dziecka i Jego Rodziny” 

„Uczeń uzdolniony i utalentowany jest 

wśród nas” 

„Wychowanie komunikacyjne” 

„Wychowanie przez sztukę” 

„Starsi uczą młodszych, młodsi  

starszych—uczymy  się wzajemnie” 

„Żyję  zdrowo, bo sportowo” 

„Edukacja Europejska” 

 
NASZ 6-LATEK  IDZIE DO I KLASY 

RODZICERODZICE 

WKRÓTCE  

ROZBUDOWA SZKOŁYROZBUDOWA SZKOŁY  
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Mamy wybór 



 

WIĘCEJ O NAS 

na 

www.spbierkowo.pl 

Lekcja nr 1 

Temat: Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową   

im. W. Witosa  w Bierkowie? 

W naszej szkole: 

funkcjonuje Punkt Przedszkolny dla najmłod-

szych dzieci  z zajęciami z j. angielskiego,  
j. niemieckiego i rytmiką 

każda sala lekcyjna wyposażona jest w nowoczesne 

meble oraz najnowocześniejszy sprzęt audiowizual-
ny taki jak: notebooki, tablice interaktywne, ekrany, 
wizualizer, skaner i rzutniki 

posiadamy pełnowymiarową  salę gimnastyczną  

z trybunami oraz boisko typu „Orlik” 

każdy uczeń kl. I-VI dysponuje kluczem do swojej 

osobistej szafki w szatni szkolnej 

działa eko-sklepik  „Grosik” 

nieodpłatnie zapewniamy każdemu dziecku gorący 

posiłek 

nieodpłatnie, każdy uczeń klas I-VI pobiera lekcje 

pływania na gminnym basenie 

Uczymy  w ciekawy sposób: 

łącząc tradycje z nowoczesnością 

wykorzystując Technologie Informacyjno-

Komunikacyjne  oraz różnorodne metody i formy 
pracy 

korzystając z dóbr kultury i naszego lokalnego  

dziedzictwa 

prowadząc lekcje otwarte 

Systematycznie uczymy na wysokim poziomie  

średnia wyników nauczania w kl. IV-VI  za ostatnie 

5 lat wynosi — 4,3 

wspieramy uczniów, wyrównujemy szanse w myśl 

naszej zasady — „Każdy uczeń odnosi sukces na 
swoim poziomie”  

Nauczamy 2 języków obcych — j. angielskiego 

i j. niemieckiego  oraz dodatkowo j. kaszubskiego 
 

Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych 

doskonalących i wyrównawczych oraz artystycznych 
i specjalistycznych w tym— nauka gry na gitarze, koło 
tańca towarzyskiego, koło szachowe, koło plastyczne,  
koło teatralne, zajęcia z terapii logopedycznej  
i surdopedagogiki  

Cieszą nas sukcesy uczniów  między innymi:  

Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Liga  

Matematyczna Słupsk  

Finalista Kuratoryjnego Konkursu  

Matematycznego—etap wojewódzki 

Dyplomy Laureatów w Ogólnopolskiej  

Olimpiadzie Historycznej PIONIER 2015 

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Twórczości 

Regionalnej Dzieci i Młodzieży pt.: ”Mój Region” 

I miejsce w VI Powiatowym Przeglądzie Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej pt.: „Idzie Wiosna”  

I miejsce w Gminnym Konkursie Profilaktycznym 

„Chcę żyć zdrowo” 

I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim 

I miejsce w turnieju piłki ręcznej dziewcząt  

w ramach Gminnej Olimpiady Młodzieży 

II miejsce w Powiatowym Turnieju Unihokeja 

Dziewcząt 

II miejsce w Wojewódzkim Konkursie na  

opowiadanie i komiks w j. angielskim 

W gronie naszych nauczycieli są  - wirtuoz skrzy-

piec z Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku 
oraz choreograf tańca, absolwent naszej szkoły 

Zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni podczas   

Zewnętrznej Ewaluacji Całościowej przeprowadzonej 
w roku szkol. 2014/15  

Wspólnie z uczniami i rodzicami tworzymy  

serdeczną szkolną atmosferę 
 


