


Oddział przedszkolny

W szkole funkcjonują dwa oddziały 

przedszkolne z trzy- pięcio- i sześciolatkami.

Odział przedszkolny pełni głównie funkcje 

opiekuńczo-wychowawcze. Stwarza dzieciom 

możliwość  wspólnej zabawy i nauki 

w bezpiecznych i przyjaznych warunkach 

dostosowanych do ich rozwojowych potrzeb.



Organizacja roku szkolnego 

2018/2019

1. Przedszkole – maksymalnie 25 dzieci

2. Oddział przedszkolny – maksymalnie 

25 dzieci

3. I etap edukacyjny – uczniowie klas I-III:

około 178 uczniów

4. II etap edukacyjny –uczniowie klas IV-VIII:

354 uczniów

5. Wygaszające oddziały gimnazjum –

uczniowie klas III:  46 uczniów 



Społeczność szkolna zaangażowana jest w wiele 

programów i projektów:
• Owoce i warzywa w szkole,

• Mleko w szkole,

• Trzymaj formę,

• Smak życia,

• Dobrze jemy ze szkołą na widelcu,

• Klub Bezpiecznego Puchatka,

• Nakrętkowa Częstochowa, 

• Moje  miasto bez elektrośmieci,

• Program profilaktyki „Epsilon” dla klas 4 zajęcia warsztatowe,

• CARS /Centrum Animacji Rekreacyjno Sportowej „Dwójeczka”,

• Program kształcenia kompetencji z zakresu przedsiębiorczości 

i incjatywości,

• Bieg po zdrowie,

• Kochane życie jak cię nie zmarnować,

• Projekt edukacyjny „Dostępna szkoła”,

• Projekt „Czyste powietrze wokół nas”,

• Lepsza Szkoła,

• Twoje dane – Twoja sprawa.



W ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej 

oferujemy wsparcie w postaci:

 zajęć specjalistycznych:

- korekcyjno-kompensacyjnych,

- logopedycznych,

- rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

 zajęć rewalidacyjnych,

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

 zajęć rozwijających uzdolnienia,

 zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.



Dla dzieci z wadami postawy 
organizujemy zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej, które odbywają się w 
zależności od schorzenia na 

pływalni lub w sali do gimnastyki 
korekcyjnej.



Uczniom zapewniamy 

także opiekę pielęgniarki.

Rodzice i uczniowie 
mogą skorzystać ze 

wsparcia pedagoga oraz 
comiesięcznych 

konsultacji pracownika 
PPP Nr 2

w Częstochowie













Wyposażona

w laptopy, roboty do nauki 

programowania oraz

bezprzewodowy Internet.



.











Podczas edukacji w naszej szkole zapewniamy:
Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

 Nowatorskie formy i metody pracy,

 Opiekę świetlicową,

 Opiekę pielęgniarki,

Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, sportowych 

i artystycznych,

 Naukę języków obcych: język angielski i język niemiecki,

Działania w ramach wolontariatu,

Zajęcia z doradztwa zawodowego,

 Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia  

logopedyczne; rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;  

Gimnastykę korekcyjną,

Współpracę z PPPP Nr2, 

 Przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, a przede 

wszystkim kształcenie i wychowanie zgodne z potrzebami czasu 

i standardami jakości pracy szkoły podstawowej na miarę XXI 

wieku.



Koła zainteresowań
W naszej szkole uczniowie mogą uczestniczyć w 

wielu formach zajęć pozalekcyjnych :

Chór szkolny,

 Koło dziennikarskie,

 Koło plastyczne,                                       

 Koło teatralne,

 Zajęcia taneczne,

 Koło turystyczno-krajoznawcze,

 Koło literackie,

 Koło programowania z wykorzystaniem robotów,

 Koło ekologiczne,

 Koło z języka angielskiego,

 Koło origami,



 Koła przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze,

 Zajęcia sportowe: pływanie, siatkówka, fitness, piłki  

nożnej i  gimnastyki artystycznej, aerobic,

 Koło Caritas.

oraz w zajęciach dodatkowo płatnych z:

 języka angielskiego i niemieckiego,

 gry na gitarze,

 koła szachowego,

 LEGO Education,

 tańca nowoczesnego.



Chętnie pomagamy innym, 

organizujemy akcje charytatywne

 „Mikołaj na Wileńszczyźnie”,

 „Daj Pluszaka dla Dzieciaka”,

 „Paczka dla Dzieciaczka”,

 „Wigilia dla zwierząt”,

 „Zbiórka Caritas na rzecz Domu Samotnej Matki 

i Domu Bezdomnych Kobiet”,

 „Zbiórka kluczy”,

 Nakrętkowa Częstochowa,



 Pasowanie na ucznia klasy I, klasy IV, świetlika, czytelnika,

 Mikołajki,

 Dzień Samorządności,                                       

 Bal karnawałowy,

 Dzień Patrona,

 Marszobieg,

 Festyn Rodzinny,

 Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w Mini Siatkówce Chłopców,

 Dni otwarte,

 Christmas Song,

 Zawody, konkursy, rajdy turystyczne,

 Wycieczki o charakterze wychowawczym krajowe i zagraniczne.



Pasowanie oddziału przedszkolnego

Pasowanie na czwartoklasistę 

Pasowanie na ucznia 



Dzień Patrona  

Festyn Rodzinny 

Marszobieg 



Bal karnawałowy 

Mikołajki 

Christmas Song 



Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy 



Inscenizacja 

„Czerwony Kapturek”

„O jajku, które 

pisanką się stało”



Żywa lekcja     

patriotyzmu





Każdego roku w okresie 

bożonarodzeniowym 

uczniowie występują 

w jasełkach.

Zaproszeni goście 

mogą uczestniczyć 

w wieczornicy.

Jest to czas na wspólne   

świętowanie i śpiewanie kolęd. 



Działalność Samorządu Uczniowskiego



Nasze praktyczne działania





Drama na lekcjach języka polskiego



Zajęcia warsztatowe 



Najlepsi uczniowie szkoły nagrodzeni są za wyniki w nauce, 

wzorowe zachowanie, udział  w konkursach nagrodami 

rzeczowymi, książkowymi, dyplomami, pucharami, 

medalami, statuetkami. Fundowana jest także          

Nagroda Dyrektora Szkoły, którą otrzymują uczniowie 

kończący szkołę  za najwyższy wyniki w nauce  i 

zaangażowanie w życie szkoły.






