
Tego jeszcze nie było!!  

Serdecznie zapraszamy do prezentacji naszej szkoły w nowej odsłonie, w technologii foto 

360, która pozwala na rejestrowanie rzeczywistości w pełnej sferze, czyli to ty decydujesz, w 

którą stronę patrzysz, a dzięki okularom VR dodatkowe, niepowtarzalne wrażenia stają się 

również twoim udziałem. Możesz obejrzeć nasza szkołę dokładniej. 

Witamy w Szkole Podstawowej w Uwielinach. 

Nasza placówka już swoim wyglądem i położeniem przekłuwa uwagę. Kompleks nowych 

zadbanych budynków pięknie prezentuje się na skraju lasu wchodzącego w rozległy obszar 

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.  

Mamy bogatą historię, ponieważ początek szkoły w Uwielinach datuje się od 1878 roku. W 

latach 50-tych XX wieku oddano do użytku budynek, który przez kilka dekad mieścił siedmio- 

a później ośmioklasowa szkołę i pierwsze roczniki gimnazjum. Od 2006r szkoła się rozrasta i 

modernizuje. Obecnie liczy 24 oddziały szkolne i 8 grup przedszkolnych.  

Bez kompleksów możemy zaprosić na spacer po naszej szkole. Zacznijmy od 

pełnowymiarowej sali gimnastycznej z przebieralniami i prysznicami oraz nowoczesnej i 

dobrze wyposażonej stołówki. Kilkuset uczniów korzysta ze smacznych domowych obiadów a 

przedszkole z całodziennego wyżywienia 

Przestronnie ,czysto i kolorowo. Tak możemy określić większość pomieszczeń w naszej 

placówce. Sale lekcyjne  wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, tak aby 

zapewnić  wszystkim uczniom w grupach klasowych dostęp do komputerów. 

Możemy pochwalić się również prężnie działającą świetlicą, gdzie dzieci i młodzież aktywnie i 

twórczo spędzają wolny od lekcji czas. 

W sferze zajęć pozalekcyjnych szkoła dysponuje  bogatą ofertą. Są to zajęcia sportowe, 

artystyczne, językowe. Poza lekcjami wszyscy, uczniowie mający ku temu wskazania, objęci 

są opieką pedagogiczno-psychologiczno-terapeutyczną. W odpowiedzi na oczekiwania wielu 

rodziców szkoła udostępnia sale pod działalność komercyjną, rozwijającą zainteresowania i 

talenty dzieci. 

Kończąc nasz spacer po szkole, nie sposób  pominąć  otoczenia szkoły, które szczególnie na 

gościach robi niemałe wrażenie. To nasz uwieliński park sportowo- rekreacyjny z siłownią 

zewnętrzną, Orlikiem, placem zabaw Nivea, placem dla przedszkolaków, ścieżką przyrodniczą 

dla najmłodszych . Rozległy obszar przyszkolny jest odpowiednio zagospodarowany i 

dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży. Należy wspomnieć ,że często korzystają z niego 

mieszkańcy Uwielin i pobliskich miejscowości. 


