
PROGRAMY, W KTÓRYCH 

UCZESTNICZYMY 

 

 

  

                             
                          

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                                               
                                           

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szkoły pełnej uśmiechów i motywacji 

do spełniania marzeń, 

 

w której każdy uczeń czuje się doceniany, 

szanowane są jego prawa, 

 

rozwija swoje zdolności oraz realizuje 

różne zainteresowania.  
 

 

 

INFORMACJE O ZAPISACH 

 w sekretariacie szkoły  

i na stronie internetowej 
 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Powstańców Śląskich 

ul. Kościelna 19 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

tel./fax.: 77 483 41 85 

 

psp1@kedzierzynkozle.pl 

www.psp1.edu.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNA 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

im. Powstańców Śląskich 

w Kędzierzynie-Koźlu 

Dołącz do nas! 

Przyjdź, zobacz – a zostaniesz, 

by każdy dzień Twojego dziecka 

był pełen wrażeń! 
 

Z NAMI 

MOŻESZ KORZYSTAĆ 

Z DZIENNIKA 

ELEKTRONICZNEGO 

mailto:psp1@kedzierzynkozle.pl
http://www.psp1.edu.pl/


SZANOWNI RODZICE, 

BABCIE, DZIADKOWIE, CIOCIE 

 I WUJKOWIE, 

 

a więc całe Rodzinki zapisujcie swoje dzieci  

do wspaniałej Szkoły „Jedynki”. Szkoła jest 

przyjazna dzieciom, świetnie zorganizowana, dobrze 

wyposażona, fachowo urządzona, podejmująca 

różne wyzwania i otwarta na nowoczesność. To 

wszystko zapewnia dobrze wykształcona kadra, 

świetnie przygotowana metodycznie, umiejąca trafić 

do umysłów i serc swoich uczniów. 

 

NASZA OFERTA 

 

Realizujemy innowacje pedagogiczne m.in. 

„Kodowanie na dywanie”   poprzez zabawę, ruch, 

doświadczanie  i eksperymentowanie uczymy dzieci 

podstaw  programowania  i  logicznego  myślenia. 

Realizujemy projekty i programy edukacyjne, 

m.in. „Przedszkolak w  Jedynce”  rozwijamy 

talenty, uczniowie  odnoszą  sukcesy  w   nauce,   

sztuce i  sporcie, zwyciężają w konkursach  

promujemy zdrowy styl życia  obejmujemy 

szczególną troską zarówno uczniów zdolnych jak 

i mających trudności w nauce  uczniowie 

korzystają z  pracowni językowej i komputerowej 

oraz bardzo dobrze wyposażonej sali 

gimnastycznej i placu zabaw  wykorzystujemy 

Technologię Informacyjno-Komunikacyjną 

(TIK) do skutecznej i mądrej edukacji, m.in. 

pracujemy z  e-bookami i tablicami 

interaktywnymi  prowadzimy dziennik 

elektroniczny  do dyspozycji ucznia w szkolnej 

bibliotece znajduje się Internetowe Centrum 

Informacji Multimedialnej  zapewniamy opiekę 

w    świetlicy   szkolnej   w    godz.    6.30- 16.00  

 zapewniamy   domowe   obiady   w    stołówce 

 gimnastykę korekcyjną  zajęcia logopedyczne  

  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne    zajęcia 

dydaktyczno- wyrównawcze  zajęcia kreatywne 

  socjoterapię  biofeedback (komputerowy trening 

usprawniający funkcje poznawcze) udzielamy 

konsultacji     pedagogicznych,     psychologicznych   

i  logopedycznych  

                                      

JESTEŚMY 
 

  

 

  

  

  

                                                                              
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

 

  preferujemy   stymulowanie   postaw    

twórczych,   swobodne   wyrażanie   siebie   ruchem  

 dążenie do rozwijania  osobowości przez własną 

działalność w czasie zajęć  wyzwalanie możliwości 

kreacyjnych, zaspokajanie potrzeby twórczej 

aktywności   rozwijanie zdolności recytatorskich, 

aktorskich i  muzycznych  wdrażanie do 

nawiązywania      kontaktów            międzyludzkich  

i odnajdywania swego miejsca w grupie  dbamy 

także o kształtowanie postaw proekologicznych, 

budzenie wrażliwości na piękno przyrody 

 

NIE SAMĄ NAUKĄ UCZEŃ ŻYJE … 

naszą ofertę edukacyjną wzbogacamy o 

 

wycieczki szkolne, zielone szkoły, festyny, 

happeningi, akcje  charytatywne, uroczystości dla 

społeczności lokalnej ( wyjścia do kina, na basen, 

wyjazdy do teatru , spotkania z ciekawymi ludźmi),  

zajęcia świetlicowe,  zbiórki Gromady Zuchowej 

„Leśne Elfy”, itp. 

W świetlicy szkolnej można spędzić miło czas, 

pobawić się z kolegami, zasięgnąć rady i pomocy 

nauczycieli, odrobić lekcje. 

W organizacji i realizacji wszystkich zadań szkoły 

dużą rolę odgrywa Samorząd Uczniowski i Rada 

Rodziców, którzy aktywnie współpracują  

z nauczycielami, uczniami i Dyrekcją szkoły. 

 

Z sercem na dłoni witamy wszystkich 

przybywających do naszej szkoły

pomysłowi 

kreatywni 

twórczy 

dociekliwi 

nowocześni 

  wysportowani 

otwarci  

 zaangażowani 



 

 

  

 

 

 

 


