Rekrutacja dzieci rozpoczynających naukę
w roku szkolnym 2021/2022
Rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej

https://katowice.elemento.pl
1. Od 22 marca do 9 kwietnia – odbywa się zgłaszanie
dzieci do klasy 1 zamieszkałych w rejonie naszej szkoły.
Rejon Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
Katowice
ul. Mieszka I – cała
ul. Tysiąclecia - od 3 do 47 oraz 16, 18, 20, 22 i 24
ul. Zawiszy Czarnego - 2 i od 6 do 10 parzyste

2. Od 10 do 19 maja 2021 r. – można rejestrować
na platformie wnioski o przyjęcie dziecka do naszej szkoły
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na
stronie internetowej szkoły www.sp58katowice.pl w zakładce
dotyczącej rekrutacji 2020/2021 http://www.sp58katowice.pl/index.php/2758

Serdecznie zapraszamy.

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
16 marca 2021 r.
w formie on-line
Szczegóły i informacje znajdziecie Państwo
na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

Szkoła Podstawowa nr 58
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Dąbrowskiej
w Katowicach
al. B. Krzywoustego 11

Szanowni Rodzice
Już we wrześniu Państwa dziecko pójdzie do szkoły. Rozpocznie się
szczególny czas – pełen przeżyć i doświadczeń.
Jesteśmy pewni, że w życzliwej atmosferze i pod troskliwą opieką
doświadczonych pedagogów Państwa dziecko znajdzie swoje miejsce
w naszej społeczności szkolnej.

Gwarantujemy:




naukę dwóch języków obcych:
od klasy pierwszej – język angielski,
od klasy siódmej – język niemiecki,
naukę pływania od klasy pierwszej,
zajęcia komputerowe w pracowni komputerowej
z bezpiecznym dostępem do Internetu.

Szkoła posiada:













2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
bogato wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym,
dostępną również dla Rodziców,
salę gimnastyczną,
salę rehabilitacyjną,
salę „Doświadczania świata”,
salę do zajęć terapeutycznych, Biofeedback
wielofunkcyjne boisko sportowe,
plac zabaw,
basen ze sprzętem dla dzieci niepełnosprawnych,
świetlicę szkolną czynną w godz. 6.45 – 16.45,
stołówkę,
windę i podjazdy dla wózków.

Proponujemy:
Zapewniamy dzieciom:






wszechstronną pomoc specjalistyczną psychologa
i pedagoga, którzy pełnią również dyżury
dla Rodziców,
pomoc medyczna pielęgniarki szkolnej,
pomoc specjalistyczną logopedy,
zajęcia korekcyjne i terapeutyczne,
zajęcia logopedyczne.

Udział w nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, które
rozwijają zainteresowania i zdolności dzieci, m.in.:







artystyczne,
sportowe,
manualne,
informatyczne,
edukacyjne z zakresu czytania, pisania i liczenia,
udział w realizacji ciekawych projektów i programów.

