
 

 

Dlaczego zdecydowałam się zapisad moje dziecko do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4                

w Szczytnie? 

 

Chyba każdy rodzic chce aby jego dziecko miało zapewnioną jak najlepszą opiekę kiedy jest 

poza domem. Dla mnie oczywiście jest to także najważniejsze. Dlatego też przemówiła do 

mnie oferta Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4. Kiedy zapisywałam synka do szkoły, ważna 

dla mnie była ilośd uczniów w  klasie. W SSP nr 4 w klasach pierwszych jest do 20 uczniów. 

Daje to nauczycielom możliwośd dobrego poznania i obserwacji każdego ucznia. Nauczyciele 

mogą szybko wychwycid deficyty i trudności, z jakimi boryka się uczeo, a to daje możliwośd 

szybkiej interwencji i pomocy.  

Kolejnym argumentem, który przekonał mnie do SSP nr 4 było duże zaplecze specjalistów, 

którzy pomagają uczniom, i z którymi rodzic w każdej chwili może umówid się na spotkanie, 

aby omówid nurtujące go problemy dotyczące dziecka. Są to: psycholog, pedagog szkolny, 

logopeda czy dietetyk. Dodatkowo w szkole odbywają się zajęcia dla uczniów korygujące 

wady postawy.  

Rok temu, kiedy SSP nr 4 była otwierana, wielu rodziców, z którymi rozmawiałam, uważało, 

że 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo to za dużo. Ja uważam, że nie. Przede 

wszystkim zajęcia wychowania fizycznego są różnorodne i prowadzone przez wielu trenerów. 

Są to m.in. zajęcia ogólnorozwojowe, gimnastyka, piłka nożna, siatkówka oraz zajęcia 

taneczne. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Wprawdzie przez większą ilośd godzin 

wychowania fizycznego dzieci spędzają w szkole więcej czasu, ale chyba lepiej kiedy czas 

spędzony jest aktywnie, niż w domu przed komputerem. A poza tym dzięki tylu godzinom 

wychowania fizycznego w szkole nie trzeba już zapisywad dzieci na dodatkowe zajęcia 

sportowe po szkole.  

Kolejny argument za SSP nr 4 to bezpieczeostwo. Dzieci z klas I-III są oddzielone od starszych 

uczniów. Zajmują one inne skrzydło szkoły, w innym czasie korzystają ze stołówki szkolnej. 

Zapobiega to mieszaniu się maluchów i starszaków. Uważam to za bardzo dobre rozwiązanie.  

Na koniec parę słów o obsłudze szkoły. Kiedy zapisywałam synka do szkoły pracownicy 

placówki zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie, i do dziś się to nie zmieniło. Zaangażowana  

i kompetentna Pani Dyrektor, uśmiechnięta i uprzejma Pani w sekretariacie szkoły, oraz 

bardzo pomocne Panie w recepcji, to osoby z którymi jako pierwszymi się zetknęłam. Później 

było tylko lepiej: najlepsza Pani wychowawczymi, do której trafił mój synek. Nauczyciele, 

specjaliści, trenerzy, panie w świetlicy i inni pracownicy, wszyscy uśmiechnięci, pomocni                 

i zaangażowani w swoją pracę. Widad u nich chęd stworzenia szkoły nowoczesnej, na 

wysokim poziomie, zarówno edukacyjnym, jak i sportowym. Szkoły na miarę XXI wieku. 

Dla mnie najważniejsze jest, że mój synek - dumny uczeo I klasy, bardzo chętnie chodzi do 

szkoły i jest w niej szczęśliwy. Dziś nie żałuję decyzji jaką podjęłam rok temu, Sportową 

Szkołę Podstawową nr 4 w Szczytnie polecam wszystkim. 

 

Małgorzata Moszczyoska. 

 


