
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLUCZ” w Kętrzynie 

- oferta dla klas I-III , rok szkolny 2022/23. 

Warunki nauki: 

1. Niewielka  klasa – do 16 osób.  

2. Opieka dwóch nauczycieli wczesnej edukacji w cyklu zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. 

3. Indywidualne podejście do ucznia , wychowawca tutorem.  

4. Szkoła bez dzwonków.  

5. Spójny program wychowawczy zgodny z misją szkoły:  wychowanie „Człowieka dla świata”. 

6. Realizacja programu edukacji wczesnoszkolnej zgodna z podstawą programową MEN. (Plan 

nauczania do wglądu.)  

7. Rozszerzona oferta nauki języka angielskiego 5 godz. /tydzień, II język -  hiszpański : w kl. I-II 1 

godz./tydzień, w kl. III – 2 godz./tydzień. 

8. Zajęcia wychowania fizycznego  z trenerami wg specjalnego programu. 

9. Zajęcia dodatkowe , projekty edukacyjne  realizowane na zajęciach świetlicowych . 

(3 propozycje tematyczne adresowane do uczniów  klas I-III) 

10. Owocnie spędzony czas w świetlicy:  odrabianie lekcji i utrwalanie wiadomości , rekreacja. 

Warunki materialne: 

1. Wydzielone dla dzieci piętro w budynku przy ul. A. Asnyka 8. 

2. Klasa lekcyjna , toalety, sala rekreacyjna – tylko dla dzieci. 

3. Szafki/ szatnia na obszernym korytarzu na tym samym piętrze. 

4.  Sala gimnastyczna i pracownia komputerowa na parterze i I piętrze budynku. 

5. Wyżywienie (catering) :  śniadanie i obiad. 

6. Opieka w szkole od g. 6:45 do 17:00. 

7. Mundurek szkolny. 

8. W okresie wakacyjnym – półkolonie – odpłatność uzależniona od programu. 

9. Grupowe zaopatrzenie w podręczniki szkolne ( częściowo dotowane).  

Opłaty: 

1. Czesne –  550 zł/ miesiąc ( płatne przez 10 miesięcy /rok) +  jednorazowe „wpisowe” w wys. 

550 zł płatne po zawarciu umowy na usługę edukacyjną . 

2. Koszt wyżywienia – ok. 12 zł/ dzień (wg wyboru Rodziców/Opiekunów) 

3. Zakup zestawu ubrań szkolnych z logo szkoły – oferta firmy MARK-Mundurki z Gdańska. 

Zapisy do szkoły: 

1. Rekrutacja do klasy I (Otwórz)  

2. Badanie kompetencji kandydatów do klasy I (Otwórz). 

3. Rekrutacja uzupełniająca do klas I-III jest możliwa w miarę posiadanych miejsc , po rozmowie 

kwalifikacyjnej z dyrektorem szkoły.  

 

 

https://prywgim.home.pl/autoinstalator/wordpress6/wp-content/uploads/2022/02/rekrut2022.pdf
https://prywgim.home.pl/autoinstalator/wordpress6/wp-content/uploads/2022/02/kompet2022.pdf

