
OFERTA 
Szkoły Podstawowej nr 1  

na rok szkolny 
2020/2021

Więcej informacji: www.sp1wodzislawslaski.pl, tel.324530144

http://www.sp1wodzislawslaski.pl


W roku szkolnym 
2020/2021

proponujemy jako 
ofertę dodatkową:

KLASĘ PIERWSZĄ SZACHOWĄ 

Oprócz zajęć przewidzianych w programie 

kl. pierwszej uczniowie uczestniczą w 2 godz. 

zajęć szachowych prowadzonych przez 

wykwalifikowanego trenera I klasy.



Oferta dodatkowa w 
klasach IV - VIII
w roku szkolnym 

2020/2021
Proponujemy:

★ Możliwość nauki języka niemieckiego jako 

języka mniejszości narodowej 

★ Kontynuację innowacji z języka 

francuskiego

★ Zajęcia rozwijające kreatywność

★ Kontynuację innowacji z ekologii

KLASĘ CZWARTĄ SPORTOWĄ – SZACHOWĄ 

Oprócz zajęć przewidzianych w programie kl. 

czwartej uczniowie uczestniczą w sportowych 

zajęciach szachowych (6 godz. tygodniowo) 

prowadzonych przez wykwalifikowanego          

trenera I klasy.

KLASĘ VII DWUJĘZYCZNĄ 

z wiodącym językiem angielskim (5 godz. 

tygodniowo w kl. VII i VIII), drugi język do wyboru 

(niemiecki, francuski). 



Zapraszamy Was do 
szkoły kreatywnej!

W ramach dodatkowej oferty 
dla uczniów klas pierwszych

proponujemy :

● Możliwość nauki języka niemieckiego jako 
języka mniejszości narodowej -  w wymiarze 
3 godzin tygodniowo (oprócz obowiązkowej 
nauki języka angielskiego)

● Zajęcia rozwijające kreatywność



Zapewniamy:
● Jednozmianowość w klasach I-III
● Opiekę świetlicy szkolnej
● Obiady w szkolnej stołówce 
● Bezpieczeństwo dzięki portierni         

i monitoringowi
● Bardzo dobrze wyposażone 

pracownie edukacji 
wczesnoszkolnej oraz 
przedmiotowe (rzutniki, tablice 
interaktywne, multimedia, pomoce 
dydaktyczne)

● Dostosowanie sanitariatów 
do potrzeb pierwszoklasistów



Dlaczego właśnie 
Jedynka?

Wybór należy do Ciebie!

Sprawdź nas!



Uczymy się razem

Od klasy I rozwijamy swoje 

umiejętności i talenty oraz 

poznajemy świat, ucząc się.



Uczymy się przez 
działanie 

i doświadczanie
Nasze lekcje to praca w grupach, 

wspólne działania, doświadczenia, 

gry i projekty. 

Stosujemy aktywne metody 

nauczania i metody Twórczego 

Rozwiązywania Problemów.



Bawimy się razem!
Wspólnie gramy w piłkę, organizujemy 

ogniska, bale, konkursy i zabawy na 

powietrzu. Spędzamy razem przerwy, 

bawiąc się w strefie gier 

podwórkowych i na boisku szkolnym.



Stawiamy na 
kreatywność

Na zajęciach dodatkowych rozwijamy 

kreatywność i twórcze myślenie. Na lekcjach 

stosujemy twórcze metody pracy.

Nasi uczniowie z sukcesami uczestniczyli 

w Wodzisławskich Festiwalach Kreatywności, 

Ogólnopolskich Olimpiadach Kreatywności 

we Wrocławiu 

i Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności 

w Pekinie



Gramy 
w szachy!

I jesteśmy mistrzami! 

Dzięki szachom rozwijamy 

koncentrację, umiejętność logicznego 

i strategicznego myślenia, wytrwałość 
i pamięć.



Języki obce nie są 
nam obce!

Organizujemy lekcje z native 

speakerami, Dzień Języków, 

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, 

konkursy językowe. 



Organizujemy 
święto języka 
francuskiego - 

Frankofonię
Współpracujemy z Instytutem 

Francuskim w Krakowie. 

Poznajemy język i kulturę Francji 

i krajów frankofońskich.



Organizujemy dzień 
języka niemieckiego, 

czyli Deutschtag

Poznajemy kulturę Niemiec. 

Współpracujemy z Instytutem 

Goethego i Polsko-Niemiecką 
Współpracą Młodzieży.



Kochamy sport! 
Należymy do Klubów Sportowych 

ORANGE.

Organizujemy treningi rodzinne 

i spotkania ze znanymi sportowcami. 

Osiągamy sportowe sukcesy!



Dbamy o ekologię
Angażujemy się w akcje ekologiczne: 

“Sprzątanie świata”,

  “Ratujmy kasztanowce!”. 

Pracujemy w szkolnym ogródku.



Działamy w 
wolontariacie

Prowadzimy zbiórki w ramach 

WOŚP, kwestujemy przy 

cmentarzach, przygotowujemy 

Szlachetną Paczkę, opiekujemy się 
adoptowanymi afrykańskimi 

sierotami w ramach “Adopcji Serca”



Bierzemy udział 
w międzynarodowych 

projektach 
i wymianach szkolnych

Odwiedziliśmy szkoły w Czechach, 

Niemczech, Anglii, Irlandii, 

Szkocji, Belgii, Francji, Rumunii, 

Islandii, Estonii.

Razem realizujemy projekty 

edukacyjne i trenujemy języki obce.



Jeździmy na Zieloną 
Szkołę

Odpoczywamy i uczymy się, 
korzystając z uroków 

nadmorskich plaż. 
Zielona Szkoła to dobry czas 

spędzony z kolegami 

 i koleżankami!



Szanujemy tradycję
Obchodzimy święta narodowe, 

przygotowujemy inscenizacje 

historyczne i regionalne. 

Naukę rozpoczynamy ślubowaniem, 

a na zakończenie szkoły 

tańczymy  poloneza.



Odnosimy liczne 
sukcesy

Możemy się pochwalić 200 laureatami 

i 104 finalistami Wojewódzkich 

Konkursów Przedmiotowych!

Mamy wysokie wyniki egzaminów 

zewnętrznych. Odnosimy sukcesy 

przedmiotowe, artystyczne, sportowe 

i plastyczne!



Nasi nauczyciele 
szkolą się 
dla Was!

Nauczyciele stale podnoszą swoje 

kwalifikacje, biorąc udział 

w warsztatach, szkoląc się  
z nauczycielami z innych krajów 

i dzieląc się swoimi 

doświadczeniami.



Rekrutacja 
2020/2021

Tu znajdziesz najważniejsze informacje, 

link do platformy logowania

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na 

rok szkolny 2020/2021 

https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/slider/2020/Informacja%20nab%C3%B3r%20do%20SP_2020.pdf
https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/slider/2020/Informacja%20nab%C3%B3r%20do%20SP_2020.pdf
https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/slider/2020/Informacja%20nab%C3%B3r%20do%20SP_2020.pdf


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 

odbędzie się w terminie:

16 - 27 marca 2019 r.

Nabór odbywa się drogą 

elektroniczną przez platformę: 
http://wodzislawslaski.podstawowe.vn

abor.pl/

http://wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl/
http://wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl/


Obwód SP 1 Obwód SP 1



Wydrukowane i podpisane  

zgłoszenia lub wnioski wraz z 

dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie 

przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym.należy złożyć  
w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej nr 1  

przy ul. Wałowej 5 

w godz. 8.00 - 15.00.



Czekamy 
na Ciebie!

W razie dodatkowych pytań prosimy 

o telefon 

Tel: 32 453 01 44


