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Nasza szkoła to miejsce,  

gdzie nauczyciele  

i rodzice tworzą  

dla uczniów środowisko  

wszechstronnego rozwoju osobowego  

w wymiarze: intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym i duchowym. 

Naszym celem jest: 

 
• pomagać wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich zdolności; 

• prowadzić szeroki zakres działalności pozalekcyjnej; 

• zapewnić równość szans; 

• uczyć poszanowania godności i praw każdego człowieka; 

• wdrażać do bezkonfliktowego rozwiązywania problemów. 



Dzieci uczą się w klasach 

ogólnodostępnych, integracyjnych  

i sportowych  

o profilu lekkoatletycznym. 



OFERTA SZKOŁY                         

   Chcąc otoczyć dzieci opieką, zapewniamy: 

• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; 

• fachową pomoc pedagogiczną, psychologiczną,    

   rehabilitacyjną i logopedyczną. 



OFERTA SZKOŁY 

Jako szkoła z oddziałami integracyjnymi zadbaliśmy 

o potrzeby osób niepełnosprawnych niwelując 

bariery architektoniczne: 

  zainstalowaliśmy windę 

   zainstalowaliśmy podjazdy 

   dostosowaliśmy toalety do potrzeb osób  

    niepełnosprawnych 

 

 
 



Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą 

dydaktyczną. Stwarzamy uczniom komfort 

nauki w przestronnych, kolorowych salach 

lekcyjnych. 



OFERTA SZKOŁY 

• Świetlica szkolna czynna od 6.30 do 17.30  

  (dzieci podzielone na 7 grup świetlicowych); 

• Obiady na terenie szkoły. 

 



OFERTA SZKOŁY 

• Ciekawe i atrakcyjne formy pracy; 

• Wyjazdy na wycieczki szkolne; 

• Konkursy o zasięgu miejskim i wojewódzkim, 

ogólnopolskim i międzynarodowym; 

• Comiesięczna giełda filatelistyczna. 



OFERTA SZKOŁY 

• Dwa języki obce: j. angielski i j. francuski;  

• Pracownia komputerowa dla uczniów klas I – III  

   z dostępem do Internetu; 

• Pracownia komputerowa dla uczniów IV – VI  

   z dostępem do Internetu wyposażoną w komputery  

   Apple Macintosh. 



OFERTA SZKOŁY 

• Biblioteka czynną od godziny 7.30 do 15.00  

• Dostęp do Centrum Multimedialnego w bibliotece    

szkolnej; 



OFERTA SZKOŁY 

W naszej szkole działają różnorodne koła zainteresowań, 

będące ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych  
 

dla uczniów: 

• koła matematyczne i informatyczne; 

• koła przyrodnicze i turystyczne; 

• koła humanistyczne; 

• koła językowe; 

• koła artystyczne; 

 

• koła taneczne. 

• koła sportowe, 



OFERTA SZKOŁY 

ZAPEWNIAMY: 

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 

• zajęcia korekcyjno –kompensacyjne; 

• zajęcia logopedyczne; 

• zajęcia socjoterapeutyczne; 

• zajęcia rewalidacji ruchowej; 

• arteterapię; 

• muzykoterapię; 

• biblioterapię;  

• gimnastykę korekcyjną. 



ORGANIZUJEMY 

Ciekawe imprezy, w których uczniowie 

niepełnosprawni biorą aktywny udział: 

•  Warsztaty Integracyjne, 

•  Wigilie Integracyjne, 

•  Koncerty charytatywne. 



ORGANIZUJEMY 

Uroczystości szkolne: 

• uroczyste rozpoczęcia i zakończenia roku  

   szkolnego; 

• Dni Patrona Szkoły; 

• obchody świąt narodowych; 

• zabawy karnawałowe; 

• Walentynki; 

• Mikołajki; 

• Urodziny Kubusia Puchatka; 

• Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ramach 

akcji  „Cała Polska czyta dzieciom”. 



ORGANIZUJEMY 
 

Imprezy o charakterze środowiskowym: 

• Pikniki, 

• Koncerty charytatywne, 

oraz reprezentujemy szkołę podczas obchodów 

Zabrzańskiego Września. 

 

 

 



PROWADZIMY 
 

Wiele programów, akcji i projektów o charakterze 

ekologicznym, zdrowotnym i profilaktycznym: 

•    Owoce w szkole; 

•    Mleko w szkole; 

•    Zbiórka surowców wtórnych. 



REALIZUJEMY 

  Ciekawe programy, projekty i akcje  

o charakterze informatycznym; 

• Ogólnopolski program „Mistrzowie 

Kodowania”,  
 

• Ogólnopolska akcja DBI  -  

Dzień Bezpiecznego Internetu. 

 



WSPÓŁPRACUJEMY  

Szkoła współpracuje z licznymi 

instytucjami, takimi jak: 
• szkoły, 

• uczelnie, 

• schroniska dla zwierząt, 

• instytucje kulturalne: 

- Teatr Nowy w Zabrzu, 

- MULTIKINO, 

- muzeum, 

- filharmonia zabrzańska, 

- Polski Związek Filatelistów oddział Zabrze. 

 

 



ORGANIZUJEMY 

Wojewódzki Festiwal  Małych Form Teatralnych  

„Tworzymy Teatr Prawdziwy” 



ORGANIZUJEMY 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny  

pt. „Śladami Bajek Adama Mickiewicza”  



Posiadamy jedyną w swoim 

rodzaju  

grupę teatralną „Sponte”  

oraz chór „Laetita Cantus”, 

którego członkami są nauczyciele 

naszej szkoły. 



Szkoła wydaje własną gazetkę 

uczniowską pt. „Kurier Szkolny”,  

w której uczniowie mogą 

zaprezentować swoje talenty 

literackie i plastyczne. 



W szkole realizowane są  

projekty unijne i rządowe,  

innowacje pedagogiczne.  

Nauczyciele podejmują działania mające na celu 

podniesienie poziomu pracy szkoły, stosując 

nowoczesne metody pracy oraz realizują 

nowatorskie programy innowacyjne. 



W naszej szkole, każde 

dziecko czuje się jak  

w domu! 

Wszystkie osoby znajdujące się na zdjęciach wykorzystanych w prezentacji wyraziły zgodę  
na upowszechnianie swojego wizerunku. 

ZAPRASZAMY 


