
                                                         

                                                         

Białystok, luty 2020r. 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Kandydatów na Uczniów  

klasy I szkoły podstawowej, 

pragnę przypomnieć, że postępowanie rekrutacyjne do szkół na rok szkolny 2020/2021 

rozpocznie się 24 lutego 2020 r. 

Zapraszam serdecznie do skorzystania z bogatej oferty Szkoły Podstawowej  

nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku, mieszczącej się przy ulicy Bohaterów 

Monte Cassino 25. 

Jesteśmy szkołą z ponad stuletnią tradycją, ale cenimy nowoczesność i wszechobecny postęp. 

W dobie XXI wieku zwracamy uwagę na potrzeby uczniów oraz Państwa, prawnych 

opiekunów. Oferujemy: 

 2 języki obce od klasy IV - angielski i niemiecki 

 basen w ramach zajęć wychowania fizycznego w klasach I - III 

 stołówkę 

 przestronne klasopracownie 

 2 pracownie komputerowe 

 bibliotekę z multimedialnym centrum informatycznym 

 czytelnię 

 salę gimnastyczną 

 2 sale taneczne 

 salę zabaw edukacyjnych 

 kompleks boisk, w tym wielofunkcyjne boisko (oddane w 2017r.) 

 plac zabaw 

 kameralną atmosferę 

 indywidualne podejście do ucznia 

 atrakcyjne przerwy, podczas których dzieci mogą korzystać z gier podłogowych, 

„piłkarzyków”, rysować po tablicach magnetycznych na korytarzach itp. 

Świetlica szkolna dla klas I - III (czynna w godzinach 7.00 - 17.00) proponuje zajęcia: 

 opiekuńczo - wychowawcze 

 czytelnicze, plastyczne, muzyczne, teatralne, rozwijające zainteresowania 

 zabawy relaksacyjno - rekreacyjne 

 pomoc w odrabianiu prac domowych 

 zabawy okazjonalne np. mikołajki,... 

 przedstawienia teatralne 



 

 Wychodząc na potrzeby żywieniowe  związane z różnymi formami alergii u dzieci, 
chcielibyśmy utworzyć oddział klasy I uczniom z nietolerancją glutenu. 

By lepiej nas poznać zapraszamy serdecznie na zajęcia otwarte, dzięki którym możecie 
Państwo zobaczyć jak faktycznie wyglądają zajęcia oraz obejrzeć szkołę oraz na naszą stronę 
internetową www.sp2bialystok.edupage.org. Znajdziecie nas Państwo również  
na Facebook’u. 

 

Harmonogram zajęć  otwartych 

dla rodziców i dzieci z przedszkoli 

w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Księdza Jana Twardowskiego 

w Białymstoku 

 

Klasa Data Godzina 
lekcyjna 

Sala 

1 a 18.02.2020 r.  (wtorek)  10.40 – 11.45 22 

1b 19.02. 2020 r.  (środa) 8.50 – 9.30 25 

1c 24.02. 2020 r. (poniedziałek) 8.00 – 8.45 22 

2a 18.02. 2020 r.  (wtorek) 8.50 – 9.35 25 

2b 17.02. 2020 r. (poniedziałek) 8.00 – 8.45 18 

2c 21.02. 2020 r. (piątek) 11.45 – 12.30 18 

3a 14.02.2020 r.  (piątek) 8.50 – 9.35 17 

3b 20.02. 2020 r. (czwartek) 8.00 – 8.45 26 

3c 13.02.2020r. (czwartek) 8.50 – 9.35 23 

 

Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę na indywidualną rozmowę  

jestem otwarta na spotkanie. Udzielę  wszelkich informacji związanych z rekrutacją i innymi 

formalnościami przy zapisywaniu dziecka do szkoły. Proszę jedynie o wcześniejszy kontakt 

telefoniczny pod numerem  500 301 572 w celu uzgodnienia terminu i godziny. 

  

Zapraszam serdecznie! 

 Dyrektor Szkoły 

 

http://www.sp2bialystok.edupage.org/

