


Wychowawcy

Klasa 1a – mgr Monika Olejnik 

Klasa 1b – mgr Agnieszka Rylska 



Świetlica szkolna

 Agnieszka Przejczowska

 Beata Sokołowska

 Marzena Rutkiewicz 



Atutem szkoły jest życzliwość i przyjazna atmosfera, 

która sprzyja nauce i ułatwia współpracę. Uczniowie  

czują się w szkole bezpiecznie, zaś rodzice są 

zadowoleni z poziomu nauczania i opieki.

Nauczyciele – z przyjemnością poświęcają swój czas 

wolny, rozwijając uczniowskie talenty i zainteresowania.

Uczniowie mogą liczyć na wsparcie i pomoc szkolnego 

pedagoga i psychologa, który zawsze znajdzie dobre 

rozwiązanie.



Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną.

Posiadamy certyfikaty:

„Szkoła z Klasą”

„Szkoła Przyjazna Środowisku”

„Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”

 Szkoła Odkrywców Talentów” 

„Innow@cyjna Szkoła”

CERTYFIKAT

Inn@wacyjna 
szkoła



Szkoła objęta jest zasięgiem sieci bezprzewodowej.

Udział w tym projekcie wzbogacił 

szkołę  w sprzęt komputerowy, 

edukacyjny i  multimedialny.



Realizujemy 

ciekawe 

projekty 

edukacyjne



Wolontariat

 Rozwijamy działalność wolontaryjną poprzez udział

w wielu akcjach 



Dbamy o dobrą formę fizyczną naszych 
uczniów.

Szkoła promuje zdrowy styl życia. Uczniowie aktywnie 

uczestniczą w miejskich imprezach sportowych, 

rozgrywkach, rajdach rowerowych

i w zajęciach na pływalni czy w hali sportowej.



Promujemy zdrowy styl życia

Powstała pracownia 
warsztatowa, wyposażona 

w sprzęt kuchenny

Uczniowie na zajęciach uczą 
się zdrowego jedzenia 

i przyrządzania zdrowych 
potraw

Projekt

„Od kuchni do salonu”



KLASA 1







Świetlica



Wyremontowana sala gimnastyczna





Ramowy plan nauczania

Edukacja wczesnoszkolna 20 w tym

Edukacja polonistyczna, matematyczna, 

przyrodnicza, społeczna, techniczna

12

Edukacja  plastyczna 1

Edukacja informatyczna 1

Edukacja  muzyczna 1

Wychowanie fizyczne 3

Edukacja  językowa – język angielski 2



Szkoła Podstawowa nr 9  w Głogowie-

Wykaz podręczników dla klas 1 - r. szk.2022/2023

Zajęcia 

edukacyjne

Podręcznik

Tytuł,  autor, wydawnictwo

Ćwiczenia

Tytuł,  autor, wydawnictwo

Edukacja Nowi tropiciele. Podręczniki 

części 1-5

Wyd. WSIP

Nowi tropiciele. Karty ćwiczeń części 

1-5

Nowi tropiciele. Karty ćwiczeń części 

Matematyka 1-5

Wyd. WSIP

Język angielski New English Adventure1. 

Podręcznik

Wyd. Pearson

New English Adventure1. Zeszyt 

ćwiczeń

Wyd. Pearson

Religia Żyjmy w Bożym świecie

Wyd.Jedność Kielce



Zajęcia dodatkowe
 Zajęcia i projekty rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów

 Zajęcia kulinarne - "Masterchef Junior 

Dziewiątki"

 Zajęcia nauki pływania na pływalni 

Chrobry -Głogów

 Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej

 Sprawny Dolnoślązaczek (1 godz. w-f z 

nauczycielem w-f)

 Szkolna Akademia Pierwszoklasisty (cykliczne 

zajęcia z nauczycielami przedmiotów 

przyrodniczych i humanistycznych w 

pracowniach przedmiotowych)

 Zajęcia logopedyczne
• Dodatkowe lekcje języka obcego

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
• Współpraca z instytucjami w naszym mieście

 Gimnastyka korekcyjna
 Ciekawe wycieczki, wyjścia, wyjazdy na 

Zieloną Szkołę



Agresji mówimy nie



Wyjścia, wycieczki, zielona szkoła



Zajęcia kulinarne w pracowni 



I pomoc przedmedyczna



Półkolonia letnia i zimowa



Godziny lekcji i przerw

1.     8.00   – 8.45

2.     8.55   – 9.40

3.     9.50   – 10.35

4.     10.45 – 11.30

5.     11.40 – 12.25

6.     12.40 – 13.25

7.     13.35 – 14.20

8.     14.25 – 15.10



W naszej szkole uczeń :

 zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
metod nauczania, technik multimedialnych

 osiąga sukces na miarę swoich możliwości

 może rozwijać swoje pasje, talenty i zainteresowania

 nie jest anonimowy

 jest bezpieczny

 jest pod opieką wykwalifikowanej kadry

 ma  dobrą opiekę pedagogiczną

 rodzice korzystają z e-dziennika

 korzysta z podręczników w gabinetach lekcyjnych 

 realizuje część zajęć wychowania fizycznego w hali sportowej i na 
basenie

 wyjeżdża na wycieczki, do kina, chodzi do kręgielni  i na lodowisko



www.sp9.glogow.pl


