
Szanowni Rodzice! 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu (dotychczasowe Gimnazjum nr 2) od 1 września 2018 

zaoferuje Państwa dzieciom atrakcyjną ofertę edukacyjną zapewniającą podstawy dobrego 

wykształcenia. 

Jak  pracujemy w SP7 ? Bazując na naszym doświadczeniu i osiągnięciach, będziemy dążyć 

do tego, by rozwój ucznia był kompleksowy, obejmował wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także 

praktyczną, kulturową i prospołeczną. 

Dzięki pracującemu tutaj zespołowi nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych jesteśmy  

w stanie zagwarantować nie tylko prawidłową realizację podstawy programowej, ale jednocześnie 

zadbać o kształtowanie osobowości dziecka, inspirację do rozwoju zainteresowań, pasji oraz 

zapewnić bezpieczne przejście przez okres dojrzewania dzięki realnej opiece psychologiczno - 

pedagogicznej. 

Nasza szkoła jest placówką przyjazną dla ucznia i rodziców. Jesteśmy otwarci na Wasze 

sugestie, potrzeby, odpowiadamy na pytania, wspólnie z Wami rozwiązujemy problemy dzieci, 

wzmacniając w nich poczucie własnej wartości. Podstawową i wygodną formą kontaktu jest 

dziennik elektroniczny, ale jesteśmy też do Państwa dyspozycji na comiesięcznych indywidualnych 

spotkaniach. Nie unikamy również reagowania i udzielania pomocy w pojawiających się na bieżąco 

trudnych sytuacjach szkolnych lub rodzinnych. Uczniowie w naszej szkole mają realny wpływ na 

bieżące życie szkoły dzięki prężnie działającemu samorządowi. 

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych na bieżąco jest przystosowywana do potrzeb młodzieży. 

Dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami (w każdej sali zainstalowany jest sprzęt 

multimedialny z dostępem do Internetu) oraz nowoczesną halą sportową. 

Świetlica szkolna dostosowana jest do potrzeb dzieci i rodziców. Działa od godz. 6.00 do 

16.30 i zapewnia nie tylko opiekę, ale również ciekawe zajęcia rozwijające predyspozycje uczniów. 

Stołówka oferuje smaczne, dobrze zbilansowane i urozmaicone posiłki . 

O wyborze naszej szkoły niech zadecydują nie tylko tradycyjne wartości, które wpajamy 

uczniom, ale również indywidualny, wieloaspektowy rozwój dziecka, uczenie myślenia i inspiracja 

do kreatywności. Zanim więc podejmą Państwo decyzję o zapisaniu dziecka do klasy pierwszej, 

zapraszamy na Dzień Otwarty dnia  1 marca w godzinach 17.00 – 18.30. Szczegóły  znajdą  

Państwo w załączonym programie. 

Wasza decyzja, Drodzy Państwo, będzie dla nas wyzwaniem i zachętą do efektywnej 

pracy. 
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