
 

PUBLICZNA 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

im. Powstańców Śląskich 

w Kędzierzynie-Koźlu                        
 

 

    
Przeczytaj, zobacz stronę oraz Facebooka 

i wybierz PSP nr 1 

by każdy dzień Twojego dziecka 

był pełen wrażeń! 
 

 

            

 

                                           

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Dołącz do nas! 



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. „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”  

 

➢  ROZWIJAMY TALENTY, uczniowie  odnoszą  sukcesy  w   NAUCE, SPORCIE I SZTUCE, 

zwyciężają w konkursach  

 

➢ promujemy zdrowy styl życia „Ruch to zdrowie” 

 

➢  obejmujemy szczególną troską zarówno uczniów zdolnych jak 

i mających trudności w nauce KAŻDY MOŻE ODNIEŚĆ SUKCES NA MIARĘ SWOICH 

MOŻLIWOŚCI 

 

➢  uczniowie korzystają z  pracowni komputerowej  

 

➢  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  

 

 

 

 

 

 



ŚWIETLICA SZKOLNA 

W świetlicy szkolnej można spędzić miło czas!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

❖ Dzieci robią różnego rodzaju prace używając różnych technik np.”wędrtujące serduszka” na mleku, 

 

❖ Odbywają się konkursy tematyczne np. na najpiękniejszą budowlę z śniegu czy „Mozaikowy kot” 

 

❖ Rozwiązują qiuzzy sprawdzając i poszerzając wiedzę z różnych dziedzin 

 

❖ Obchodzą aktualne święta np. Dzień Kota!!!!! Dzień tabliczki mnożenia!!!!Tłusty czwartek!!!!! 

 

❖ Bawią się z kolegami,  

 

❖ Zasięgają  rady i pomocy nauczycieli,  

 

❖ Mogą liczyć na pomoc w ODRABIANIU LEKCJI 

 

W organizacji i realizacji wszystkich zadań szkoły dużą rolę odgrywa Samorząd Uczniowski i Rada 

Rodziców, którzy aktywnie współpracują z nauczycielami, uczniami i Dyrekcją szkoły. 

 

SZKOLNE KOŁO WOLNTARIATU 

Rozwijanie bezcennych wartości 

 

❖ kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, 

❖ pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,  

❖ cykliczne akcje w ramach projektu Unicef „Wszystkie Kolory Świata” 

❖ działanie też na rzecz społeczności lokalnej m.in. pomoc osobom starszym przy sprzątaniu działki, 

pomoc w pielęgnacji ogródka, pomoc w malowaniu mieszkania, wyprowadzanie psów osób 

starszych, pomoc  w zakupach, pomoc w sprzątaniu cmentarza przy Parafii św. Mikołaja, pomoc  

w zrzuceniu węgla do piwnicy, porządkach domowych   

 

WYREMTOWANA SALA GIMNASTYCZNA 

 NOWCZESNY PLAC ZABAW 

NOWOCZENSE BOISKO SZKOLONE 

LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z ICH WYKORZYSTANIEM      

 

 

 

                                                            



PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY 

  

                                                                                                    

                          
                          

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                                               
                                           

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

JESTEŚMY 

https://www.bing.com/images/search?q=kodowanie+na+dywanie+logo&id=59ABA8169A91C1CFC374A70164ECEE117597E0AF&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FGaSXxbZ&id=36BF2A9ECB0D84BA5DB854DCE2577C9631A9DD67&thid=OIP.FGaSXxbZeDArwWvjnFqPOAHaBe&mediaurl=https://projektanciedukacji.pl/?module%3dfile%26controller%3dserver%26action%3ddownload%26name%3d2c63129a01ebe4d55f7267016a3268ae.png&exph=240&expw=1200&q=projektanci+edukacji+logo&simid=608047521863763031&selectedIndex=0


                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

