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Szkoły zapraszają na dni otwarte 
Zbliża się czas, w którym przyszli uczniowie będą mogli bezkarnie zajrzeć w każdy zakamarek swojej nowej szkoły 
ALEKSANDRA DYBIEC 
#« 
Choć do 1 września zostało jeszcze 
pół roku, szkoły nie próżnują. Zapra
szają na dni otwarte, chcą pokazać się 
zjak najlepszej strony. Wiele osób wy
bierze po prostu szkołę w swoim re
jonie, to są też tacy, którzy szukają tej 
najlepszej dla siebie. Z przyjaznymi 
nauczycielami, niezbędnymi pomo
cami naukowymi, przestronnymi sa
lami. Większość placówek organizu-
j e dni otwarte właśnie teraz - w mar
cu i kwietniu. Powód jest prosty: do 
końca kwietnia powinny się zakoń
czyć zapisy kandydatów do szkół pod
stawowych i gimnazjów. Szkoły po-
nadgimnazjalne czekają na zgłosze
nia w maju, po wynikach egzaminów 
gimnazjalnych. - Dzień otwarty orga
nizuj emy po to, żeby przyszli ucznio
wie i ich rodzice mieli możliwość zo
baczenia szkoły, poznali nauczycieli, 
wypytali o wszystko - zaznacza Aga
ta Bogiel, dyrektor SP nr 12. - Rok te
mu liczba osób uczestniczących 
w dniu otwartym przeszła nasze naj
śmielsze oczekiwania. Myślę, że te
raz będzie podobnie. Zapraszamy 
10 marca od godz. 16.30. 

Dyrektor Bogiel dodaje, że podczas 
dnia otwartego będzie także rozstrzy
gnięty konkurs plastyczny, w którym 
wzięły udział dzieci z 9 przedszkoli. Do 

Szkoła Podstawowa nr 12 na swoje dni otwarte zaprasza 10 marca 

tego prezentacj a multimedialna, występ 
artystyczny uczniów, zwiedzanie pla
cówki A wprezencie dla przyszłych ucz
niów gadżety z logo szkoły. 

- W tym roku mamy trzy klasy pier
wsze, oczekujemy, że tyle samo będzie 
w przyszłym roku szkolnym - mówi 

Agata Bogiel. - Mamy sporo uczniów 
spoza obwodu szkoły: ponad 100 osób 
na 430 wszystkich dzieci. A różnorod
ność kół zainteresowań powoduje, że 
każdy znajdzie u nas coś dla siebie. 

W SP nr 1 dzień otwarty odbędzie 
się 17 kwietnia o godz. 17. Dyrektor .je

dynki" Tadeusz Ciastkowski tłumaczy, 
że dzieci, które przyj dą we wrześniu, 
będą już oswojone ze szkołą. - Od no
wego roku rusza klasa artystyczna z grą 
na instrumentach klawiszowych - mó
wi dyrektor Ciastkowski. - Ponadto za
mierzamy utworzyć klasę z rozszerzo

nym programem języka angielskiego. 
W tym roku mamy dwie klasy pier
wsze, ale oczywiście chciałbym, by by
ło ich więcej. 

W Gimnazjum nr 6 dzień otwarty 
będzie połączony z kiermaszem świą
tecznym. Uczniowie szkoły przygoto
wują stroiki świąteczne oraz palmy, a pie
niądze z ich sprzedaży przeznaczająna 
pomoc potrzebującym uczniom lub 
np. nowe książki. - Dzień otwarty odbę
dzie się na początku kwietnia - informu-
je Danuta Miecznikowska, wicedyrek
tor G nr 6. - Przygotowaliśmy pokaz mul
timedialny, ulotki na temat szkoły. Jak 
zawsze liczymy na dużą frekwencję. 

Zespół Szkół nr 3 (III LO i Gimna
zjum nr 13) zaprasza na dzień otwarty 
18 kwietnia od godz. 10. Jak co roku to 
przede wszystkim uczniowie „trzecie
go" zaprezentują swoją szkołę - opro
wadzą po salach, opowiedzą w żartob
liwy sposób o zaj ęciach i nauczycielach. 
A w auli najprawdopodobniej wystąpi 
szkolny zespół muzyczny. - Zawsze mie
liśmy liczną „widownię" podczas dni 
otwartych - zaznacza Elżbieta Zaroń, 
wicedyrektor ZS nr 3. - Od nowego ro
ku szkolnego szykuje się kilka nowości. 
Na przykład - uruchamiamy dwie kla
sy w gimnazjum: z intensywnym pro
gramem nauczaniajęzyka angielskie-

1 go oraz z promocją zdrowia z poszerzo
nym wymiarem godzin z biologii. O 
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