
OFERTA SZKOŁY

Szkoła

Nasza  szkoła  mieści  się  w  spokojnej  i  zielonej  dzielnicy  Rybnika  -  Kamieniu.
W bliskim sąsiedztwie  znajduje  się  las,  łąki,  strumyk oraz  miejski  ośrodek  sportu
i rekreacji. Takie usytuowanie szkoły pozwala na podejmowanie szeregu działań, które
pozwalają podtrzymywać i wzmacniać naturalny kontakt z przyrodą.  Dzięki temu, że
jesteśmy małą szkołą,  znamy się wszyscy doskonale  i  czujemy się tu bezpiecznie.
W roku  szkolnym  2019/20  –  w  15  oddziałach  uczy  się  312  uczniów.  Rada
Pedagogiczna  składa  się  z  32  nauczycieli,  którzy  posiadają  pełne  kwalifikacje
zawodowe i  stale poszerzają swoją wiedzę i  doskonalą umiejętności  pedagogiczne.
Nauczyciele są otwarci na potrzeby każdego dziecka.

W otoczeniu szkoły znajduje się nowoczesna infrastruktura:

- pełnowymiarowe boisko szkolne do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę,

- kolorowy plac zabaw dla uczniów z klas młodszych I-III,

- „ścieżka zdrowia” czyli siłownia dla wszystkich,

- Street Workout Park

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Szkoła  zapewnia  dzieciom  możliwość  korzystania  z  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest
jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Pomoc
ta udzielana dzieciom w szkole polega na:  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, jak
również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w szkole,
zaspokajaniu  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  uczniów.  Uczniowie
z trudnościami  otoczeni  są  tu  szczególną  troską  i  znajdują  adekwatną  pomoc.
Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga,  logopedy biorąc udział w dodatkowych
zajęciach  prowadzonych  zgodnie  z  zaleceniami  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej. Organizujemy pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
(dożywianie, wyprawki oraz stypendia). 

W ramach pomocy pedagogiczno – psychologicznej organizujemy:

- zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

-  zajęcia  specjalistyczne  (zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne,  logopedyczne  i  inne
o charakterze terapeutycznym),

- zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,



- zajęcia w ramach doradztwa zawodowego.

Baza szkoły

Nasza  szkoła  dysponuje  salą  gimnastyczną  i  sprzętem  sportowym,  który  jest
na bieżąco  uzupełniany.  Posiadamy  salę  informatyczną  z  25  stanowiskami
komputerowymi  i  tablicą  interaktywną,  która  nie  tylko  została  zainstalowana
w pracowni  komputerowej  ale  stanowi  wyposażenie  większości  sal,  umożliwiając
nauczycielowi  prowadzenie  zajęć  z  dowolnym  programem  edukacyjnym,
encyklopedią  lub  słownikiem  multimedialnym,  przywołanie  wybranej  strony
internetowej,  wcześniejsze  przygotowanie  na  potrzeby zajęć  z  uczniami  rysunków,
wykresów,  schematów,  treści  zadań  itp.,  wyświetlenie  dowolnej  ilustracji,  zdjęcia,
animacji oraz filmu, selektywne ujawnianie informacji, co pozwala na skupianie uwagi
słuchaczy na istotnych w danym momencie treściach, wzbogacenie zajęć o ćwiczenia
interaktywne.  Z  takiej  tablicy  korzystają  nauczyciele  i  uczniowie  w  większości
naszych sal lekcyjnych. Posiadamy salę języka angielskiego, pracownię chemiczno-
fizyczną, pracownię plastyczno-techniczną.  Sale lekcyjne klas 1-3 są wydzielone na II
piętrze  naszej  szkoły.  Każda  sala  dla  klas  młodszych  wyposażona  jest  w  szereg
pomocy edukacyjnych. Sprzęt meblowy dostosowany do potrzeb dzieci. Wszyscy nasi
uczniowie  mogą  w  swoich  szafkach  pozostawiać  podręczniki  i  przybory  szkolne.
Posiadamy  również  sprzęt  komputerowy  i  audiowizualny.  W ramach  możliwości,
każdego roku staramy się uzupełniać i  wyposażać nasze sale lekcyjne w potrzebne
pomoce i sprzęty edukacyjne. 

Biblioteka szkolna

Biblioteka w naszej szkole składa się z:

Internetowego  Centrum  Informacji  Multimedialnej  (3  komputery  z  dostępem
do Internetu)  połączonego z czytelnią,  wypożyczalni  z  wolnym dostępem do półek
z licznym  księgozbiorem.  Biblioteka  jest  skomputeryzowana  (program  MOL)  –
posiada  stanowisko  komputera  centralnego  do  obsługi  czytelników.  Każdego  roku
nauczyciel  bibliotekarz  organizuje  konkursy  czytelnicze,  recytatorskie,  plastyczne,
ekologiczne, zgaduj-zgadule, gry czytelnicze dla poszczególnych poziomów klas oraz
spotkania z autorami ciekawych książek. 

Stołówka

Zgodnie  z  zaleceniami  dotyczącymi  zdrowego  żywienia  dzieci  i  młodzieży
w placówkach oświatowych oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Rodziców
posiłki oferowane przez szkolną kuchnię przygotowywane są w oparciu o wytyczne
określone  w   projekcie  ustawy  Ministerstwa  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej.  Dania
główne  to  potrawy  przygotowywane  głównie  ze  świeżych  produktów  (mięso,



warzywa,  owoce). Większość  potraw  przygotowana  jest  "na  parze" w  piecu
konwekcyjno-parowym,  duszone  i  gotowane,  z  małą  zawartością  cukru,  soli
i tłuszczów rafinowanych, ograniczanych w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży.
Zupy przygotowywane są ze świeżych warzyw, suszonych i świeżych ziół i zieleniny,
bez domieszek środków ulepszających smak.  Napoje podawane do obiadu to woda
lub  kompoty  z  owoców.  Całość  posiłku  obiadowego  jest  ściśle  dobierana
pod względem  zawartości  wszystkich  składników  odżywczych  i  w  odpowiedniej
liczbie kalorycznej. 

Gabinet logopedy

Logopeda  w  naszej  szkole  zajmuje  się  przeprowadzaniem  badań  przesiewowych
służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu wśród
uczniów klas  pierwszych),  diagnozowaniem logopedycznym oraz  organizowaniem
pomocy logopedycznej (tworzenie planu terapii). Prowadzeniem terapii indywidualnej
lub grupowej z dziećmi, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
Podejmowaniem  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń
komunikacji,  wspieraniem  działań  wychowawczych  oraz  profilaktycznych
nauczycieli,  prowadzeniem  zeszytów  do  zajęć  logopedycznych  z  zaleceniami
do utrwalania  w  domu.  W  ramach  terapii  logopedycznej  dzieci  wykonują  liczne
ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in.
ćwiczenia  oddechowe,  fonacyjne,  głosowe,  ćwiczenia  pamięci,  rozwijające  analizę
i syntezę  wzrokowo-słuchową.  Ważnym  ćwiczeniem  jest  usprawnianie  motoryki
narządów artykulacyjnych,  czyli  języka,  warg,  podniebienia  miękkiego,  policzków.
Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie
głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz
mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika
dzieci,  umiejętności  budowania  swobodnej  wypowiedzi  pełnymi  zdaniami
w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

Świetlica szkolna

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30

Celem  działalności  naszej  świetlicy  jest  zapewnienie  uczniom  opieki  przed
i po lekcjach  w  bezpiecznym  i  miłym  otoczeniu.  Staramy  się  stworzyć  warunki
do wypoczynku,  relaksu,  zabawy i  odrabiania  zadań domowych.  Chcemy aby czas
spędzony w świetlicy  sprzyjał  także rozwijaniu zainteresowań.  Wdrażamy naszych
uczniów  do  kulturalnego  i  higienicznego  trybu  życia.  Dzieci  uczestniczą
w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach
plastycznych,  czytelniczych,  relaksacyjnych,  muzycznych,  konkursach  i  zabawach
w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają
okazję  uczyć  się  przestrzegania  norm i  zasad współżycia  społecznego,  współpracy
i właściwej  komunikacji,  konstruktywnego  rozwiązywania  konfliktów,  poznać
możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować
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siebie  i innych.  Nasza  świetlica  jest  wyposażona  w  gry  edukacyjne,  literaturę
dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne. 

Gabinet pielęgniarki szkolnej

Pielęgniarka szkolna od września 2019 roku pełni dyżur:

Wtorek  8:00 -15:00

Czwartek  8:00 – 15:00

Pielęgniarka  nadzoruje stan sanitarny placówki, stan zdrowia i rozwoju uczniów oraz
oświatę  zdrowotną  w  szkolnictwie.  Przeprowadza  liczne  akcje  o  charakterze
profilaktycznym   odnośnie:   żywienia,  zdrowego  trybu  życia.  Dba  o  profilaktykę
higieny jamy ustnej. Przeprowadza fluoryzację naszych uczniów.

Gabinet pedagoga szkolnego.

Pedagog zajmuje się prowadzeniem badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych  uczniów w  celu  określenia  przyczyn  niepowodzeń edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron uczniów; diagnozowaniem sytuacji wychowawczych
w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju
uczniów. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb; podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych
problemów dzieci i młodzieży. Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega
zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów. Prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach
kryzysowych.  Pomaga  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspiera nauczycieli,
wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem. 
 Chciałbyś z kimś porozmawiać. 
 Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób. 
 Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny. 
 Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem. 
 Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. 
 Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać. 
 Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. 



Wycieczki, imprezy, uroczystości, konkursy ...

Każdego  roku  staramy  się  organizować  ciekawe  wycieczki  dla  naszych  uczniów.
Organizujemy wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, wyjścia do kina,
teatru …Odwiedzamy miejsca bliższe i dalsze, podróżujemy autokarem, pociągiem …
Wszystko po to aby w ciekawy sposób zdobywać i poszerzać swą wiedzę, poznawać
piękno  i  zabytki  naszego  kraju,  uczestniczyć  w  kulturze  i  integrować  się 
rówieśnikami.

Corocznie  organizujemy  wiele  ciekawych  imprez  klasowych,  międzyklasowych  i
szkolnych.  Obchodzimy  Europejski  Dzień  Języków,  Dzień  Ziemi,  Dzień  Rodziny,
Dzień  Dziecka,  Dzień  Sportu,  Dzień  Pluszowego  Misia,  Dzień  Bezpiecznego
Internetu, Tydzień Tabliczki Mnożenia, CodeWeek i wiele innych. Celebrujemy święta
narodowe  np.  Święto  Odzyskania  Niepodległości  czy  Rocznica  Uchwalenia
Konstytucji  3Maja.  Kultywujemy polskie  tradycje  narodowe:  Mikołajki,  Andrzejki,
Jasełka, Wigilijni i inne.

Każdego roku uczniowie naszej  szkoły mają  szanse rozwijać swoje pasje i  talenty
poprzez  udział  w  licznych  konkursach  na  różnych  szczeblach:  od  szkolnych  do
międzynarodowych. Dotyczą one różnych dziedzin wiedzy i działalności człowieka.
Uczniowie  rywalizują  w  konkursach  artystycznych,  literackich,  matematycznych,
informatycznych,  ekologicznych  i  wielu  innych.  Nie  zapominamy  o  zawodach
sportowych! Bardzo często uczniowie naszej szkoły osiągają w nich sukcesy!

Dokumentacja nauczania i komunikacja

Obecnie dokumentację nauczania prowadzimy wyłącznie w formie elektronicznej.

Korzystamy z systemu i serwisu Librus Synergia.

Dzięki  temu  rodzice  i  uczniowie  mogą  na  bieżąco  kontrolować  osiągnięcia
dydaktyczne, frekwencję, mają wgląd do planu lekcji i terminarza.

Jest  to  ponadto  doskonałe  narzędzie  komunikacji  służące  do  wymiany  informacji
pomiędzy członkami szkolnej społeczności.
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