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Opowiemy 
Wam 

o naszej 
szkole…



Uroczyście ślubujemy dbać 
o dobre imię tego miejsca...

…a swym zachowaniem      
i nauką sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom.



Pani Dyrektor pasuje nas 
na uczniów…



Jesteśmy już pełnoprawnymi uczniami!



W szkole na co dzień – uczymy się pilnie…



KORZTSTAMY Z ATRAKCYJNYCH FORM PRACY, POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
I SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO





Uczymy się
nie tylko w klasie…



Możemy uczęszczać 
na zajęcia 

pozalekcyjne…



Organizujemy konkursy i turnieje szkolne i międzyszkolne



Mamy świetne warunki…



* MONITOROWANY BUDYNEK

* KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH

* PLAC ZABAW

* PLAC EDUKACYJNO-REKREACYJNY 

ZE STACJĄ METEO ORAZ KLASĄ NA DWORZE



Korzystamy z przyjaznej 
biblioteki szkolnej…



WESOŁO I POŻYTECZNIE SPĘDZAMY CZAS W PRZESTRONNEJ ŚWIETLICY – 
CZYNNA OD 6.30 DO 17.00

SZATNIA SALKA RELAKSU SALKA DO NAUKI

ATRAKCYJNE ZAJĘCIA, ZABAWY, CIEKAWE PROJEKTY



Dbamy o naszą kondycję na dwóch salach 
gimnastycznych:

 „dużej”…



oraz „małej”



POZNAŃ 
UZALEŻNIONY 

OD PROFILAKTYKI

FLAT 
STANLEY

Realizujemy róznorodne 
projekty…



Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Dzień Tabliczki Mnożenia



Jeździmy 
na wycieczki…



Bierzemy udział w atrakcyjnych 
imprezach szkolnych…





Pamiętamy o ważnych uroczystościach



Wzorujemy się na naszym Patronie – chętnie pomagamy



„Mali Kawalerowie Maltańscy są wśród nas”



ODDZIAŁY SPORTOWE OD KLASY IV:
HOKEJ NA TRAWIE

 



❑  Jesteśmy dumni z licznych sukcesów drużyn hokeja na trawie oraz 
unihokeja - na poziomie miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

❑  Nasze zawodniczki grają też w drużynach AZS Politechnika Poznańska.
❑  Absolwentki powoływane są do kadry narodowej. 



Jesteśmy aktywną częścią społeczności lokalnej



Informacje podstawowe:

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci: 
❑ 7-letnie (rocznik 2014), realizujące obowiązek szkolny, 
❑ 6-letnie (rocznik 2015), na wniosek rodziców (Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, jeżeli 

korzystało z przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości 
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno- 
pedagogiczną) 

Do szkoły obwodowej bez rekrutacji przyjmowane są dzieci: 
❑ zamieszkałe w obwodzie szkoły.

NABÓR 2021



NABÓR 2021
REKRUTACJA:

Dziecko w szkole podstawowej innej niż obwodowa: należy wypełnić wniosek 
wskazując 
w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze 
miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce).
Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami należy wydrukować, podpisać i złożyć 
w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej jako pierwsza preferencja 
w terminie od 12 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. 

 



NABÓR 2021
❖ 11 maja 2021 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do 
postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły 
innej, niż obwodowa)

❖ Od 11 maja 20201r. do 13 maja 2021 r. – złożenie przez rodziców/prawnych 
opiekunów potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I.
Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne 
z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego 

❖ 17 maja 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów 
nieprzyjętych 

 DOKUMENTY:    http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa  

http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa


Zapraszamy, dołącz do nas!

 SP 85 to szkoła:
✔ bezpieczna, 

✔ dobrze ucząca, 
✔ nowoczesna i atrakcyjna, 

✔ wysportowana, 
✔ przyjazna Uczniom i Rodzicom


