
Szkoła istnieje od 1947r.  
W roku 1949 została ostatecznie 

przeniesiona do obecnego budynku. 
W 1976r. przyjęła imię mjr Henryka 

Dobrzańskiego pseud. „Hubal”. 
Od 2013r. Szkoła wchodzi w skład 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. 

 

Szkoła to nie tylko nauka w ławce... 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

Szkoła Podstawowa nr 2 

11-300 Biskupiec, ul. Mickiewicza 8 

tel./fax: 89 715 25 49 

http://sp2biskupiec.edupage.org 

email: sp2@biskupiec.pl 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  

IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO  

PSEUD. „HUBAL” 

 Akcjach: Góra Grosza, Świąteczne 
Zbiórki Żywności, WOŚP 

 Ogólnopolskiej akcji Szkoła z Wita-
minką 

 Różnego rodzaju konkursach i osiąga-
my w nich sukcesy 

 Pomocy zwierzętom ze schronisk 

 Zbiórkach artykułów plastycznych, 
zabawek na oddziały szpitalne i innych 
akcjach wolontariackich 

 Zbiórkach książek i wsparciu rodaków 
z Kazachstanu 



Kadra pedagogiczna szkoły to nauczyciele o wy-
sokich kwalifikacjach, w większości z długolet-
nim doświadczeniem. Wśród nich pracują oligo-

frenopedagodzy, logopeda, susurdopedagog, 
socjoterapeuta, pedagog, rehabilitant, terapeu-

ci integracji sensorycznej. 

W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która wspie-

ra  Radę Pedagogiczną i jest inicjatorem wielu cieka-

wych akcji (pokazy ratownictwa medycznego, Miko-

łajki, zajęcia pozalekcyjne i wiele innych).  

Jesienna Uczta  - coroczny festyn rodzinny 

 

Festiwal Sztuki—rodzinny Dzień Dziecka 

 

Wycieczki krajoznawcze i zagraniczne 

 

Międzynarodowy Konkurs Literacki „Hubal” 

 

Uroczyste obchody Święta Szkoły 

 

Kolędnicy—grupa kultywująca tradycje bożonarodze-

niowe 

 

Debiut—grupa teatralna 

  

Uroczyste akademie okolicznościowe (ślubowanie 

pierwszoklasistów, Dni Papieskie, Święto Niepodległo-

ści, Jasełka) 

Dlaczego warto wybrać SP2? 
 Wysokie wyniki w nauce potwierdzone wynikami sprawdzia-

nu ósmoklasisty, różnorodnych konkursów oraz stypendiami 

uczniów 

 Szybki, nowoczesny dostęp do informacji o dziecku poprzez 

internetowy dziennik elektroniczny 

 Zajęcia ze specjalistami dla dzieci z dysfunkcjami 

 Zajęcia dydaktyczno—wyrównawcze 

 Zajęcia korekcyjno—kompensacyjne 

 Gimnastyka korekcyjna 

 Logopedia 

 Zajęcia z surdopedagogiem 

 Zajęcia socjoterapii oraz terapii pedagogicznej 

 Rehabilitacja, terapia zaburzeń integracji sensorycznej 

 Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego oraz 

konkursów przedmiotowych 

 Konsultacje dla uczniów potrzebujących pomocy 

 Opieka świetlicowa od godz. 7.00 

 Oferujemy bogaty wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych—

koło języka polskiego, koło języka angielskiego, koło mate-

matyczne, koło przyrodnicze, koło plastyczne, zajęcia wokal-

ne, koło teatralne, szachy, zajęcia sportowe, robotykę oraz 

inne wynikające z zainteresowań uczniów. 


