


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, którzy zawsze znajdują dobre 

rozwiązania ich problemów.



Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną.

Posiadamy certyfikaty:

„Szkoła z Klasą”

„Szkoła Przyjazna Środowisku”

„Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”

 Szkoła Odkrywców Talentów” 

„Innow@cyjna Szkoła”,

„Akademia Uwielbiam” 

CERTYFIKAT

Inn@wacyjna 
szkoła



Szkoła objęta jest zasięgiem sieci bezprzewodowej.

Udział w tym projekcie wzbogacił 

szkołę  w sprzęt komputerowy, 

edukacyjny i  multimedialny.

2  Mobilne pracownie komputerowe



Odnosimy sukcesy w prestiżowych konkursach:

 zDolny Ślązaczek

 Liga Naukowa

 „W pogoni za indeksem”

 Konkursy przedmiotowe, edukacyjne i artystyczne

 Zawody sportowe

 Aquliga



Przykładowe sukcesy uczniów klas I 

i II

Aqualiga                            Konkurs na kartkę świąteczną                  Teatrzyk ekologiczny



Przykładowe tegoroczne sukcesy uczniów klas starszych 

Laureat Zdolnego Ślązaczka   

I miejsce w Konkursie Technicznym 

I miejsce w Konkursie Chemicznym 

I miejsce w Konkursie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej





Realizujemy 

ciekawe 

projekty 

edukacyjne





Wolontariat
 Rozwijamy działalność wolontaryjną   poprzez współpracę z WTZ 

„Arka” – Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.

 Realizujemy  akcje wolontaryjne na rzecz Fundacji „Pomóż i Ty” oraz 

Fundacji „Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym”. 



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”



Uczymy języków obcych

Zrealizowaliśmy duży projekt Asystentura Comeniusa.  



NAJLEPSZY WŚRÓD 
GIMNAZJALISTÓW W GLOGOWIE, 

WŚRÓD NAJLEPSZYCH W 
WOJWÓDZTWIE

Laureat w sumie pięciu wojewódzkich konkursów

przedmiotowych „zDolny Ślązak Gimnazjalista” 

biologiczny, 

chemiczny, 

geograficzny, 

języka polskiego

historyczny. 

Grzegorz Zawadzki

Wielki sukces ucznia naszej szkoły



Zrealizowaliśmy duży projekt

Twoje 5 minut



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

 ma dostęp do internetu, rodzice korzystaja 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


