
      „Nauka jest niezmierzonym morzem      
       dobrej  wody. Im więcej jej pijesz,  
      tym bardziej jesteś spragniony " 

                                          Stefan Żeromski 

                
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

    Rodzice dzieci urodzonych w 2010 r., 
(zapraszamy również rocznik 2011), za-
mieszkałych w obwodzie SP2  
w Żurawicy, proszeni są o zgłoszenie się 
do sekretariatu szkoły w terminie  
do 15 marca 2016 r. w celu zapisania 
dziecka do oddziału przedszkolnego 
(zerówki) w naszej szkole.                                    
  

    Rodzice dzieci urodzonych w latach 
2009 (zapraszamy również rocznik 2010), 
zamieszkałych w obwodzie SP2 w Żura-
wicy, proszeni są o zgłoszenie się do se-
kretariatu szkoły  w terminie do 15 mar-
ca 2016 r. w celu zapisania dziecka do 
klasy I w naszej szkole. 
 
 
 
 
 
 

Wykaz ulic należących do obwodu  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurawicy: 
 
Bażantowa               Pruchnicka 
Dworska                  Przemyska-parzyste 
Fredry                      Rataja 
Geodetów                Różana 
Głowacza                 Rzeszowska-nieparzyste 
Jastrzębia                  Sienkiewicza  
Kasztanowa             Słoneczna 
Kościuszki               Szańcowa  
Leśna                       Wiosenna 
3-go Maja                Witosa 
Pogodna                 Wyszyńskiego        
                                 Żurawia 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DYREKTOR  SZKOŁY: 

mgr Maria Bieniasz 

 
 

SEKRETARIAT CZYNNY: 

pon. – pt.    7.30 – 14.30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurawicy 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 

37-710 Żurawica 
tel./fax (16) 672 38 30 

   
adres www: 

http://sp2zurawica.edupage.org/ 
 

adres e-mail szkoły: 
sp2zurawica@wp.pl  



Działania Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Żurawicy zmierzają do przygotowania 
ucznia do dalszego etapu kształcenia, wejścia 
w nowe środowisko gimnazjalne          
i do samodzielnego, efektywnego radzenia 
sobie w nowej sytuacji, dzięki wartościom  
i normom zachowania, zdobytej wiedzy  
i umiejętnościom. 
 
 Szkoła jest przyjazna dla uczniów. Nauka od-
bywa się na jedną zmianę (7.40 -13.50). 
Szkoła organizuje różne imprezy środowisko-
we m.in.. 
* Dzień Babci i Dziadka; 
* Dzień Rodziny; 
* Kiermasze Świąteczne. 
 
 Uczniowie naszej Szkoły biorą udział  
w licznych akcjach charytatywnych: 
* Sprzątanie Świata;  
* Góra Grosza; 
* Zbiórka plastikowych nakrętek; 
* Pomoc bezdomnym zwierzętom  
  ze Schroniska w Orzechowcach; 
* Zbiórka makulatury. 
   
Organizowane są liczne wycieczki, wyjazdy 
do kina do Przemyśla, jak również do kina 3D 
w Rzeszowie. Dzieci uczestniczą w różnych 
warsztatach muzealnych oraz w zajęciach 
Akademii Małego Studenta.  
W naszej szkole wystawiane są również  
spektakle w wykonaniu aktorów teatrów  
z Krakowa i Wrocławia. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurawicy 

mają zaszczyt zaprosić  
na 

 

 
 

7 – 11 marca 2016 r. 
 

w godzinach 8.00 – 14.00 

 
Rodzice i ich pociechy,  

które w roku szkolnym 2016/2017 będą objęte  
obowiązkiem szkolnym i przedszkolnym, 

będą mieć możliwość poznać naszą placówkę  
i jej ofertę edukacyjną. 

Przyszli uczniowie będą mieć okazję obejrzeć  
budynek szkoły, klasy, pracownię komputerową  

i salę gimnastyczną,  
a Rodzice będą mogli porozmawiać z Dyrekcją  

i Nauczycielami naszej szkoły. 
 

Wszystkich zainteresowanych  
     SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

    
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 

    
 

 

 
 

 
 

 

       

Można znaleźć tu 
wysoko wykwalifikowane  

Grono Pedagogiczne 

Szkoła aktywnie współpracuje 
z Rodzicami 

Można korzystać z zajęć  
w świetlicy 

Nasi uczniowie z powodzeniem  
biorą udział w konkursach  
szkolnych i pozaszkolnych,   
zdobywając liczne nagrody 

Uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia,  
korzystając z bezpłatnej oferty 

kół zainteresowań 

Gorący posiłek w szkole: 
  - przy dochodach do 684zł/os.-bezpłatny ; 

- przy dochodach wyższych- możliwość  
wykupienia w cenie 4,60zł/dzień 

 


