
 

 

 

Szanowni Państwo, rodzice naszych przyszłych uczniów, 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu ma przyjemność przekazać następujące 

informacje: 

od 12 do 30 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nabór do klas 1, dzieci urodzonych  

w roku 2014. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego możecie 

Państwo znaleźć na stronie internetowej szkoły - www.sp11poznan.pl. W razie pytań 

jesteśmy do Państwa dyspozycji. Sekretariat szkoły jest otwarty od poniedziałku do piątku  

w godzinach 7.30 do 15.00, telefon 618230431. 

Nasza szkoła ma już blisko 40-letnią tradycję, którą łączymy z nowoczesnością: 

 

- posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a zajęcia dla dzieci odbywają się 

w świetnie wyposażonych  salach, 

- dysponujemy blokiem  sportowym z placem zabaw dla najmłodszych dzieci, 

- zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, 

- świetlica szkolna zaprasza wszystkie dzieci od godz. 6.30 do 17.00,  

- najmłodsi uczniowie otoczeni są specjalną opieką, a klasy 1 od września uczestniczą  

w programie adaptacyjnym, który umożliwia integrację klasową i szkolną,  

- w tym roku otwieramy, na poziomie klasy 1 - klasę sportową, koszykówka chłopców  

i dziewcząt. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy,  

- rekrutacja do tej klasy odbędzie się w terminach podanych na naszej stronie internetowej, 

- dzieci od klasy 1 uczą się języka angielskiego. 

Zapraszamy Państwa oraz dzieci na Drzwi Otwarte, które odbędą się   

w czwartek 15 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00 na terenie szkoły (wariant A). 

Jeśli (z wiadomych względów) nie będziemy mogli Państwa zaprosić do szkoły, to w tym 

samym dniu i o tej samej godzinie odbędą się Drzwi Otwarte on-line (wariant B). 

Dzień wcześniej, czyli 14 kwietnia na stronie internetowej szkoły będzie dostępny link do 

połączenia. W Drzwiach Otwartych ze strony szkoły będą uczestniczyli: nauczycielki klas  

1-3, pedagog, psycholog, kierownik świetlicy oraz dyrekcja szkoły. 

Po zakończonej rekrutacji, na początku lipca na stronie internetowej szkoły będzie dostępna 

„Wyprawka dla ucznia kl. 1”. 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniach.  

Marek Kmieciak 

Dyrektor szkoły 

http://www.sp11poznan.pl/

