
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 

                                     J. Korczak 

 

NASZA OFERTA EDUKACYJNA  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

Drodzy Rodzice!!!  

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 9 wznowi swoją działalność dla uczniów klas 1. 

Jesteśmy szkołą kameralną, Twoje 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. 

Nasza szkoła jest: 

 bezpieczna,  

 przyjazna,  

 stymulująca rozwój uczniów 

 otwarta na nowoczesne technologie  

 chętna do realizacji nowatorskich pomysłów 

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 

 poszerzamy zainteresowania 

 organizujemy festyny rodzinne (o różnej tematyce) - stawiamy na integrację Rodzin i szkoły 

Nasza szkoła dysponuje: 

 Świetlicą szkolną 

 Stołówka 

 Czytelnią z bogatym księgozbiorem 

 Pracownią żywieniową 

 Pracownią komputerową 

 Dwiema pracowniami informatycznymi mobilnymi 

 Salą gimnastyczną i 3 boiskami sportowymi 



 W najbliższym czasie placem zabaw 

 Korzystamy na lekcjach lub poza lekcjami z obiektów sportowych GOS-u 

 

Oferta edukacyjna - Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas 1 

 Zajęcia nauki pływania na pływalni Chrobry, planujemy 1 godzinę w tygodniu lub na dwa tygodnie 

 Dodatkowe lekcje języka obcego realizowane we współpracy z wybraną przez rodziców szkołą 

językową (zajęcia pozalekcyjne w szkole) 

 Szkolna Akademia Pierwszoklasisty (cykliczne zajęcia z nauczycielami przedmiotów 

przyrodniczych i humanistycznych w pracowniach przedmiotowych) 

 Zajęcia rytmiczne i taneczne 

 Zajęcia kulinarne - "Masterchef Junior Dziewiątki" 

 Drużyna Zuchowa  

 Współpraca z instytucjami w naszym mieście 

  Sprawny Dolnoślązaczek (1 godz. w-f z nauczycielem w-f) 

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. 

NASZE NIEKTÓRE SUKCESY – GIMNAZJUM NR 4 

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

„Szkoła przyjazna środowisku”, „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”. 

 Zrealizowaliśmy projekt z funduszy unijnych „e-szkoła – nowoczesne technologie multimedialne i 

informacyjne”. 

 Zrealizowaliśmy projekty z funduszy unijnych  

- Asystentura Comeniusa, przez pół roku asystentka z Turcji prowadziła zajęcia w języku 

angielskim,  

- projekt e-szkoła nowoczesne technologie multimedialne i informacyjne, 

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

Ślązak Gimnazjalista, Liga Naukowa, „W pogoni za indeksem", „Ośmiu wspaniałych” i „Mini 

Olympic Games. 

 Jesteśmy organizatorami powiatowych konkursów. 

 Odznaczenie Szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadanym przez Radę 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

 


