
 

 

  

NASZA OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
  

Drodzy Rodzice!!! 

  

Jesteśmy kameralną szkołą położoną w centrum naszego miasta. 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 9  jest położony na skraju parku miejskiego wśród zieleni, z dala od ruchliwej drogi. 

Dogodne umiejscowienie naszej szkoły umożliwia nie tylko korzystanie z parku, ale także z szybkiego dotarcia i skorzystania 

z miejskich zasobów (MOK, Głogowskie Obiekty Sportowe, Stare Miasto, Lodowisko i Kręgielnia). 

  

Teren szkoły przeznaczony dla Waszych dzieci jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany. Budynek jest monitorowany 

wewnątrz i na zewnątrz. Dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej przeznaczony jest cały parter budynku, na którym 

znajduję się stołówka, dwuczęściowa świetlica, salka terapeutyczno-logopedyczna, przestrzeń do rekreacji z podłogą 

multimedialną - Funfloor oraz sześć nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, w których każdy uczeń 

ma swoją szafkę. 

  

Nauczyciele uczący, to doświadczona oraz pełna energii i pomysłów kadra.  

Dzieci mają stworzone bardzo dobre i bezpieczne warunki pobytu w szkole. 

Uczniowie klas starszych uczą się na 1 i 2 piętrze. By wzmocnić integracje pomiędzy naszymi dziećmi realizujemy szereg 

działań pomiędzy uczniami klas edukacji wczesnoszkolnej a uczniami starszymi.   

  

Oferta edukacyjna - Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas 1 

  

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej poza realizacją obowiązujących programów nauczania mogą rozwijać swoje 

uzdolnienia i zainteresowania poprzez szereg zajęć, są to  m.in.: 

 zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, 

 Gromada Zuchowa Nieustraszeni Odkrywcy,  

 zajęcia wokalne, 

 nauka programowania „Kodowanie na dywanie”, 

 nauka pływania na basenie Chrobry – Głogów, 

 warsztaty w pracowni kulinarnej, 

 zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, 

 zajęcia logopedyczne, 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, 

 ciekawe wycieczki, wyjścia, wyjazdy na Zieloną Szkołę. 

  

 

 



Nasza szkoła jest: 

• bezpieczna, 

• przyjazna, 

• stymulująca rozwój uczniów, 

• otwarta na nowoczesne technologie, 

• chętna do realizacji nowatorskich, pomysłów dbająca o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań 

wychowawczo-profilaktycznych. 

  

Co nas wyróżnia: 

• uczymy przez zabawę, 

• promujemy zdrowy styl życia, 

• pielęgnujemy pamięć o historii naszej ojczyzny, 

• uczymy patriotyzmu (nie tylko lokalnego), 

• poznajemy tradycje naszego regionu, 

• oglądamy okolicę z bliska (wycieczki krajoznawcze), 

• rozpoznajemy i rozwijamy talenty lub potrafimy przekuć talent na osiągnięcia (liczni laureaci w wielu dyscyplinach 

wiedzy), 

• kształtujemy umiejętności i poszerzamy zainteresowania, 

• organizujemy festyny rodzinne (o różnej tematyce)- stawiamy na integrację rodzin i szkoły. 

  

Nasza szkoła dysponuje: 

Świetlicą szkolną oraz stołówką. 

Czytelnią z bogatym księgozbiorem. 

Pracownią kulinarną - promujemy zdrowe żywienie. 

Pracownią komputerową i dwiema mobilnymi  pracowniami informatycznymi. 

Nowoczesną salą gimnastyczną.  

Trzema boiskami sportowymi. 

Bezprzewodową siecią Wi-Fi 

Bezpiecznym boiskiem wewnętrznym na którym uczniowie spędzają przerwy. 

  

  

Jesteśmy szkołą otwartą na uwagi i sugestie Rodziców. Powiedzcie nam o swoich potrzebach i obawach. Podzielcie się z 

nami swoim doświadczeniem. Wspólnie zadbamy o rozwój i dobro Waszego dziecka 

  

W dalszym etapie nauki w klasach IV-VIII czekają na Państwa dzieci: 

  

- bardzo dobrze przygotowane pracownie przedmiotowe, 

- wykfalifikowana kadra pedagogiczna mająca bogate doświadczenie w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, 

- liczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów.  

  

  

 

e-Rekrutacja do klas 1 rozpoczyna się  1 marca i trwa do 29 marca 2021 do godziny 15.00 

Link do e-rekrutacji umieszczony jest na stronie Urzędu Miasta Głogów oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

Podanie należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać oraz złożyć w sekretariacie szkoły 

pierwszego wyboru. 


