
 
 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 

                                     J. Korczak                                       

NASZA OFERTA EDUKACYJNA  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Drodzy Rodzice!!!  

Jesteśmy szkołą kameralną, Wasze dziecko nie będzie anonimowe. Będzie bezpieczne i otoczone 

fachową opieką.  Budynek naszej szkoły jest położony na skraju parku miejskiego wśród zieleni, z dala od 

ruchliwej drogi. Teren szkoły przeznaczony dla Waszych dzieci jest ogrodzony i estetycznie 

zagospodarowany. Obiekt szkoły jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. Dla uczniów klas 1-3 

przeznaczony jest cały parter budynku. 

Sale lekcyjne i świetlica są nowocześnie wyposażone, każdy uczeń ma swoją szafkę, również szatnie 

są wydzielone dla uczniów klas 1-3.  

Dzieci mogą zjeść smaczny obiad w stołówce szkolnej. Nauczyciele uczący, to doświadczona młoda 

kadra z innych szkół podstawowych. Planuje się w niedalekiej przyszłości utworzenie placu zabaw przy 

wewnętrznym boisku szkolnym. 

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

Uczniowie klas starszych uczą się na 1 i 2 piętrze, realizujemy projekty integrujące dzieci klas 1-3  

ze starszą młodzieżą.  

Oferta edukacyjna - zajęcia i projekty 

 Zajęcia i projekty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

 Ciekawe i kreatywne konkursy dla uczniów 

 Zajęcia kulinarne - "Masterchef Junior Dziewiątki" 

 Zajęcia nauki pływania na pływalni Chrobry 

 Dodatkowe lekcje języka obcego (zajęcia pozalekcyjne w szkole) 

 Szkolna Akademia Pierwszoklasisty (cykliczne zajęcia z nauczycielami przedmiotów 

przyrodniczych i humanistycznych w pracowniach przedmiotowych) 

 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

 Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 Współpraca z instytucjami w naszym mieście 

 Sprawny Dolnoślązaczek 

 Zajęcia sporty walki 

 Zajęcia logopedyczne  

 Ciekawe wycieczki, wyjścia, wyjazdy na Zieloną Szkołę. 

 



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. 

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 

W naszej szkole: 

 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 

 poszerzamy zainteresowania 

Nasza szkoła dysponuje: 

 Świetlicą szkolną, stołówką 

 Czytelnią z bogatym księgozbiorem 

 Pracownią kulinarną – promujemy zdrowe żywienie 

 Pracownią komputerową 

 Dwiema mobilnymi pracowniami informatycznymi  

 Salą gimnastyczną i 3 boiskami sportowymi 

 Korzystamy z obiektów sportowych GOS-u 

NASZE NIEKTÓRE SUKCESY  

 Zdobyliśmy certyfikaty: "Szkoła Odkrywców Talentów", "Inn@wacyjna szkoła", „Szkoła z klasą”, „Szkoła 

przyjazna środowisku”, „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”. 
 Zrealizowaliśmy projekty z funduszy unijnych Asystentura Comeniusa, „e-szkoła – nowoczesne technologie 

multimedialne i informacyjne”, Pracownie przyrodnicze", Zajęcia eksperymentalne. 

 Zrealizowaliśmy projekt Automatyki i robotyki  

 Zrealizowaliśmy duży projekt we współpracy z Fundacją Polska Miedź "Twoje 5 minut" 

 Odnosimy sukcesy w prestiżowych konkursach, co roku mamy kilku finalistów i laureatów:  

zDolny Ślązaczek,  „W pogoni za indeksem”, w zawodach sportowych i Aqualidze. 
 Jesteśmy organizatorami powiatowych konkursów. 

 Odznaczenie Szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadanym przez Radę Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW 

Z DYRKCJĄ SZKOŁY I NAUCZYCIELAMI NA POCZĄTKU CZERWCA 2019 

e- Rekrutacja do klas 1 szkół podstawowych rozpoczyna się 1 marca 2019r. 

link do e-rekrutacji jest umieszczony na stronie Urzędu miasta i szkoły 

tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje   

Należy wypełnić elektronicznie podanie 

wydrukować i podpisane złożyć w sekretariacie szkoły I wyboru 


