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Tytuł projektu: Śląska Szkoła Ćwiczeń
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gospodarki i edukacji/ Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – konkurs.
Opis projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności 
posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. 
literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej 
w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Okres realizacji projektu: od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r.
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 218 587,71 zł. Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu (ze środków EFS 
i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Brak wkładu własnego.
Lider projektu: Miasto Katowice
Realizatorzy:
Szkoła Podstawowa Nr 33 z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach;
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach

Partnerzy:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Niepubliczna Placówka Doskonalenie Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES

Stan realizacji: Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie.



CEL PROJEKTU 

Celem projektu Śląska Szkoła Ćwiczeń jest stworzenie przestrzeni do spotkania 

dwóch środowisk (szkolnego i naukowego) w celu utworzenia płaszczyzny

wzajemnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości innowacyjnych metod, 

narzędzi i innych struktur przyczyniających się do procesu uczenia się przez całe

życie w sposób twórczy, przedsiębiorczy, otwarty społecznie, łączący świat szkoły              

i świat nauki do 31 sierpnia 2022r.

Projekt przewiduje organizację rożnego rodzaju form wsparcia opartych

na warsztatach (w tym metodycznych), szkoleniach, seminariach, indywidualnych

konsultacjach mających na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

oraz trenerów (nauczycieli) szkoły ćwiczeń (nabywania umiejętności skutecznego

nauczania - uczenia się uczniów, nabywania kompetencji korzystania

z nowoczesnych technologii, rozwijanie umiejętności kluczowych, myślenia aby móc

zwiększyć wykorzystanie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów

umiejętności kluczowych i uniwersalnych, co realizuje cel szczegółowy PO WER.



TRENERZY  ŚLĄSKIEJ 

SZKOŁY ĆWICZEŃ-

warsztaty, treningi, 

lekcje pokazowe, 

konsultacje

NAUCZYCIELE 11 SZKÓŁ 

WSPIERANYCH- warsztaty, szkolenia, 

treningi, wyjazd do Centrum Kopernika   

STUDENCI

DYREKTORZY –

warsztaty oraz 

sieć współpracy 

Sieć 

współpracy 

Sieć 

współpracy 

Sieć 

współpracy 

Sieć 

współpracy 



Obszary wsparcia 

● językowy (w szczególności kompetencje kluczowe nr 1, 2, 5, 6, 7, 8)

● przyrodniczy (w szczególności kompetencje kluczowe nr 1, 3, 4, 5, 7)

● ICT (w szczególności kompetencje kluczowe nr 1, 3, 4, 5, 7)

● matematyczny (w szczególności kompetencje kluczowe nr 1, 3, 4, 5, 7)



Umiejętności uczestników 

Ważną potrzebą uczestników projektu jest także rozwijanie w ramach 
każdego z obszarów umiejętności takich, jak:
• umiejętność rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia,
• włączanie nauczania eksperymentalnego, 
• zdolność do współpracy, m. in. poprzez sieci współpracy, 
• umiejętność kreatywnego myślenia i myślenia komputacyjnego,
• psychologiczna zdolność do samoregulacji, 
• umiejętność swobodnego korzystania z narzędzi TIK w nauczaniu, 
• samodzielnego przygotowywania materiałów metodycznych, 

edukacyjnych oraz programów nauczania.



Szkoły tworzące „Śląską Szkołę Ćwiczeń" według 

„Modelu szkoły ćwiczeń”

- Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach,

Obecnie w szkole kształci się 857 uczniów (w tym 448 uczennic) w 36 klasach. W szkole pracuje 77 nauczycieli 

(66K, 12M), w tym 16 dyplomowanych (15K).

W SP 33 będą realizowane kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego obejmujące umiejętność 

posługiwania się językami obcymi (słuchanie, czytanie, pisanie umówienie).

- III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach,

Obecnie w szkole kształci się 768 uczniów (w tym 489 uczennic) w 22 klasach. W szkole pracuje 57 nauczycieli 

(43K,14M), w tym 22 dyplomowanych (14K)

W III LO będą realizowane kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczych obejmujących umiejętności        

w obszarze przedmiotów biologia, chemia, fizyka, geografia

- Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach

Obecnie w szkole kształci się 234 uczniów (w tym 115 uczennic) w 11 klasach. W szkole pracuje 35 nauczycieli 

(27K,8M), w tym 10 dyplomowanych (7 K). 

W ZS 2 będą realizowane kompetencje kluczowe obejmujące umiejętności z zakresu matematyki 

oraz informatyki.



Urząd Miasta 
Katowice

Śląska Szkoła Ćwiczeń 

Szkoły wiodące:

 Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stanisława Ligonia w Katowicach 

 III Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza w Katowicach

 Zespół Szkół nr 2

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach



Szkoły wspierane -11 szkół różnego typu: 

dziewięć miejskich (gminy miejskiej Katowice) i dwie wiejskie (gminy Świerklaniec, 

województwo śląskie).

• Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach - 380 uczniów, 14 nauczycieli (12K)

• Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Curie-Skłodowskiej w Katowicach - 184 uczniów, 31 

nauczycieli (28K)

• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach - 348 

uczniów, 66 nauczycieli (59K)

• Szkoła Podstawowa nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach - 290 uczniów, 36 nauczycieli (34K)

• Szkoła Podstawowa nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach - 392 uczniów, 50 nauczycieli (45K)

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach - 269 uczniów, 35 nauczycieli (28K)

• Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach - 285 uczniów, 40 nauczycieli (34K)

• Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu (gmina wiejska) - 376 uczniów,

49 nauczycieli (44K)

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu (gmina wiejska) - 216 uczniów, 30 nauczycieli (28K)

• Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach – 416 uczniów, 

41 nauczycieli (36K)

• XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach - 247uczniów, 32 

nauczycieli (20K)



Masz więcej pytań dotyczących projektu –

zapraszamy do kontaktu!

W sprawach rekrutacji, dokumentacji oraz sprawach dotyczących trenerów i zajęć otwartych – Szkoła 

Podstawowa nr 33 – koordynator Śląskiej Szkoły Ćwiczeń

Pani Dyrektor Teresa Liburska Łój

W sprawach szkoleń, warsztatów, terminów, ewaluacji, sieci, obecności na zajęciach, materiałów, 

zaświadczeń, materiałów metodycznych – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa 

Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES- koordynator Sylwia Tkocz

W sprawach praktyk studentów, konferencji, materiałów naukowych, konsultacji z zakresu dydaktyki 

przedmiotów objętych wsparciem, laboratoriów Michalkiewicz Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Pani Marta Mamet – Michalkieicz

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
https://support.office.com/pl-pl/article/szkolenie-dotycz%c4%85ce-programu-powerpoint-dla-systemu-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?redirectSourcePath=/article/b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689&omkt=pl-PL&ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
https://support.office.com/pl-pl/article/szkolenie-dotycz%c4%85ce-programu-powerpoint-dla-systemu-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?redirectSourcePath=/article/b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689&omkt=pl-PL&ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL


Szkoły wchodzące w skład Śląskiej Szkoły Ćwiczeń:

1. Posiadają doświadczoną kadrę o wysokich kompetencjach:

dyrektorzy szkół posiadają doświadczenie i kompetencje, umożliwiające

sprawne zarządzanie szkołą i promowanie działań innowacyjnych. Biorą udział

w różnych formach doskonalenia, współpracują z innymi szkołami i placówkami

wspierającymi pracę szkoły;

nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły opracowują i wdrażają nowatorskie

programy nauczania zapewniające podnoszenie efektów kształcenia i osiąganie

sukcesów edukacyjnych przez uczniów. Posiadają również doświadczenie

w zakresie dzielenia się wiedzą i praktyką pedagogiczną z innymi nauczycielami

i studentami oraz opracowywania materiałów dydaktycznych.



2. Wdrażają nowatorskie rozwiązania dydaktyczne i organizacyjne:

 w szkołach twórczo i innowacyjnie pracują nauczyciele poszczególnych etapów

i przedmiotów, dzięki czemu zapewniona jest wysoka jakość kształcenia i wychowania;

 w szkołach są opracowywane i wdrażane autorskie programy nauczania oraz inne

rozwiązania podnoszące jakość pracy szkoły;

 procesy kształcenia i wychowania realizowane w szkołach zapewniają wysokie efekty

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, co zostało potwierdzone

spełnianiem na wysokim poziomie wymagań stawianych przez państwo placówkom

danego typu zgodnie z wynikami ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanej przez organ

nadzoru pedagogicznego;

 w szkołach stosowane są nowatorskie formy i metody pracy z uczniami, uwzględniające

ocenianie wspierające rozwój ucznia;

 szkoły badają efekty swojej pracy, a wnioski wykorzystuje w planowaniu działań na rzecz

dalszego rozwoju.



3. Upowszechniają i promują działalność innowacyjną swoich szkół:

 posiadają systematycznie aktualizowaną stronę internetową i profile w mediach

społecznościowych;

 dyrektorzy wspierają nauczycieli w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń

z nauczycielami z innych szkół;

 dyrektorzy tych szkół aktywnie uczestniczą w katowickiej sieci współpracy,

samokształcenia i doskonalenia dla dyrektorów szkół;

 pozostali nauczyciele aktywnie uczestniczą w sieciach współpracy lub je

prowadzą.



4. Angażują się w programy edukacyjne o charakterze regionalnym, 

ogólnopolskim          i międzynarodowym:

 biorą udział w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programach

edukacyjnych co jest potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami;

 integrują lokalne środowisko i inicjują różnorodne przedsięwzięcia użyteczne 

społecznie 

w ramach współpracy ze swoim bezpośrednim otoczeniem.



5. Współpracują z wieloma instytucjami:

 wykorzystują synergię potencjału własnego oraz partnerów zewnętrznych

działających w środowisku do podnoszenia jakości pracy szkoły;

 współpracują z placówkami wspomagania pracy szkoły (poradnie

psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki

pedagogiczne), uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi, organizacjami

pozarządowymi, ośrodkami edukacji poza formalnej.



6. Posiadają odpowiednią bazę dydaktyczną i nowoczesne 

wyposażenie:

 dysponują nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym,

umożliwiającym stosowanie form i metod pracy z uczniami,

zapewniającymi realizację innowacyjnych programów;

 posiadają pomieszczenia, w których mogą być prowadzone formy

doskonalenia i kształcenia nauczycieli, zapewniające ich prawidłowy

przebieg.



Urząd Miasta 
Katowice

Szkoły w liczbach

Szkoły wiodące:
ilość uczniów:  1859                      

ilość nauczycieli: 169

Szkoły wspierające: 
ilość uczniów: 3403
ilość nauczycieli : 424

Razem zaangażowanych w realizację projektu jest 97 nauczycieli, 

w tym 83 kobiety i 14 mężczyzn.



Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Stanisława Ligonia ul. Witosa 23 Katowice

www.sp33.katowice.pl

Dyrektor: mgr inż. Teresa Liburska- Łój

Szkoła Podstawowa nr 33im. Stanisława 
Ligonia jest położona przy ul. Witosa 23

w Katowicach

Liczba klas: 36
Liczba uczniów: 857,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 22 
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 22



Dyrektorem Szkoły jest Pani mgr inż. Teresa Liburska - Łój

„TRZEBA LUDZIOM NIEŚĆ RADOŚĆ,

TRZEBA JĄ RZUCAĆ PEŁNYMI GARŚCIAMI”

STANISŁAW LIGOŃ

„NAUKA W SZKOŁACH POWINNA BYĆ PROWADZONA 

W TAKI SPOSÓB, ABY UCZNIOWIE UWAŻALI JĄ 

ZA CENNY DAR, A NIE ZA CIĘŻKI OBOWIĄZEK”.

ALBERT EINSTEIN



Nauka i nauczanie jako pasja
Uczeń naszej szkoły:
• lubi i chce się uczyć
• poszerza swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł
•  cieszy się z sukcesów, ale potrafi zaakceptować porażki
•  posiada zainteresowania i rozwija je
•  umiejętnie korzysta z oferty szkolnych zajęć pozalekcyjnych;
•  mądrze wykorzystuje najnowsze zdobycze TIK; 
•  potrafi się porozumieć z kolegami z zagranicy w dwóch językach obcych 
•  czuje się w szkole bezpiecznie; 
•  zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Nauczyciele naszej szkoły:
•  są wykształceni i mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
•  pracują z pasją,
•  wykazują się kulturą osobistą i otwartością na potrzeby uczniów,

stosują innowacje i eksperymenty pedagogiczne w pracy z innymi uczniami,
•  cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i rodziców;
•  uczą uczniów bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni

Rodzice naszej szkoły:
•  współtworzą wraz z nauczycielami „szkołę otwartą”;
•  mają wpływ na decyzje i są obecni w życiu szkoły;
•  wspierają dzieci w stosowaniu zasad bezpiecznego Internetu.



Kompetencje kluczowe realizowane w szkole

W Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach

będą realizowane kompetencje kluczowe zakresie języka angielskiego obejmujące 

umiejętności słuchania, czytania, pisania i mówienia.



W szkole realizowane są autorskie programy nauczania 
zapewniające wysoką jakość kształcenia i wychowania: 

• Program autorski „Deutsch sprechen ist super!” realizowany w ramach nauki języka
mniejszości narodowej.

• Program autorski edukacji informatycznej „Kraina czarodzieja Baltie – Komputer pomaga
w nauce czytania, pisania i programowania” realizowany w edukacji wczesnoszkolnej.

• Program autorski „Ligoniowe Wzgórza” rozwijający ekspresję ruchową dzieci.

• Autorski Program Szkolenia dla klas sportowych o profilu pływanie.

• Autorski Program Szkolenia dla klas sportowych o profilu szermierka-szpada.



W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne: 
• „Czytanie to dla pierwszaka duże wyzwanie”, 
• „Język niemiecki oczami malucha”, 
• „Czytana przerwa”, 
• „Jak zapanować nad „Panią/Panem Złością””, 
• „Laboratorium społecznego uczenia się z elementami Treningu Umiejętności 

Społecznej”,  
• „Z robotami w świecie lektur”, 
• „Ślonskie graczki”, 
• „Rozumiem siebie – rozumiem innych”,
• „Europa od kuchni”,
• „Z Amelią i Kubą w świecie empatii”,
• „Samorządność w klasie”, 
• „Speaking English is fun – porozmawiajmy po angielsku na wesoło” 
• „Szach i mat – edukacja poprzez szachy”, 
• „Czas dobroci dla ucha! Otwórz drzwi ciszy…”, 
• „Upside Down – lekcja odwrócona z aplikacją w roli głównej”



Szkoła aktywnie uczestniczy w programach
i projektach edukacyjnych:

• Międzynarodowy program edukacyjny „Odyseja umysłu”, którego celem jest rozwój zdolności twórczych
i umiejętności krytycznego myślenia młodych ludzi.

• Euroweek – Szkoła Liderów

• Międzynarodowy projekt edukacyjny o duchowości ekologicznej „PILGRIM”, którego hasłem jest: „Żyjąc
świadomie, budujesz przyszłość”. Projekt łączy w sobie kształcenie dla zrównoważonego rozwoju z wymiarem
religijno-etyczno-filozoficznym.

• Programu „Miejska Dżungla”, którego celem jest łamanie barier mentalnych dotyczących osób niepełnosprawnych

• Projekty i programy edukacyjne promujące zdrowy styl życia, których realizacja zakończona została zdobyciem
certyfikatów, nagród i wyróżnień: „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Kowadło zdrowia”,
„Żyj smacznie i zdrowo” „Zdrowa JA”

• Międzynarodowe Projekty e-Twinning: „Welcome to Our World” ze szkołą hiszpańską

• Projekt edukacyjny „Akcja Mediacja – Szkolny Klub Mediatora”, którego celem jest wdrożenie
w szkole programu mediacji rówieśniczych, jako narzędzia w wychowawczej i dydaktycznej misji szkoły, uczenia
prawidłowych zachowań i rozwiązywania konfliktów bez udziału dorosłych.

• Program Edukacyjny „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” dotyczący dialogu międzykulturowego
i międzyreligijnego.

• Ogólnopolski program „Lepsza Szkoła”, którego celem jest weryfikacja wiedzy uczniów, badanie efektywności
nauczania oraz przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

• „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny”



Szkoła współpracuje między innymi z:

• Uniwersytetem Śląskim,

• Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach,

• Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach,

Stowarzyszeniem Komputer i Sprawy Szkoły KISS

• Pałacem Młodzieży w Katowicach – regularny udział uczniów w warsztatach w zajęciach 
przyrodniczych: „Ekologia na wesoło”, 

• Fundacją Odyssey of the Mind Polska,

• Muzeum Historii Katowic,

• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Katowicach w realizacji programu 
edukacyjnego pt. „Trzymaj formę”



Współpraca z zagranicą

• Współpraca z  platformą edukacyjną SGP System 

w organizacji i przebiegu konkursów programistycznych Baltie2019. 

• Współpraca ze szkołą hiszpańską w Międzynarodowym projekcie 

eTwinning „Welcome to Our World - uczniowie klas V i VI

• Współpraca ze szkołą hiszpańską z Sant Llorenç d'Hortons

• Współpraca ze szkołą z Bułgarii w Projekcie eTwinning, prezentowanie filmików na kanale 

Youtube i prezentacji na stronie eTwinning live.

• Współpraca ze szkołami z Turcji i Grecji w Projekcie e -Twinning – Internet Safety – na temat 

mowy nienawiści w Internecie.

• Nawiązanie współpracy z drużyną Odysei Umysłu z USA – wymiana pomysłów na prowadzenie 

zajęć z drużyną Odysei Umysłu. 



Nauczanie dwujęzyczne

Nauczanie dwujęzyczne jest jednym z priorytetów europejskiej polityki językowej. 
Opiera się ono na przekazywaniu treści z zakresu różnych przedmiotów za pomocą języka obcego. 

Celem takiego nauczania jest opanowanie przez uczniów zakresu materiału zarówno z danego 
przedmiotu, jak i języka obcego w stopniu zbliżonym do języka ojczystego. 

W Szkole Podstawowej nr 33 od roku 2018/2019 uczniowie kształcą się w klasach 
dwujęzycznych 
z językiem angielskim.

Duży nacisk w nauczaniu dwujęzycznym kładzie się na  opanowanie języka obcego, na poziomie 
pozwalającym uczniowi porozumiewać się w języku obcym nie tylko w życiu codziennym, 
ale przede wszystkim, w celach edukacyjnych – a w przyszłości także w celach zawodowych. 



Zalety nauczania dwujęzycznego:

• sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu języka obcego

• pozwala przyswoić różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, poprzez obcowanie z autentycznym językiem

• daje możliwość opanowania szerszego zasobu słownictwa, szczególnie specjalistycznego

• pozwala na codzienne konwersacje i stały kontakt z językiem

• poszerza wiedzę na temat krajów języka obcego, związaną z kulturą, historią, geografią, literaturą, polityką, życiem 
codziennym, itd.

• otwiera uczniów na świat, poszerza horyzonty, uaktywnia, uczy kreatywności, tolerancji, ciekawości świata, życia i ludzi

•Wymiar lingwistyczny: poprawienie ogólnej kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności 

prezentacji oraz ustnej komunikacji po angielsku, zwiększenie świadomości języka

•Wymiar przedmiotowy: okazja do nauki przedmiotu z różnych perspektyw, dostęp do specjalistycznego słownictwa 

angielskiego, przygotowanie do przyszłych studiów i/lub pracy zawodowej

•Wymiar kulturowy: budowanie kompetencji interkulturowych, rozwijanie umiejętności komunikacji interkulturowej

•Wymiar środowiskowy: rozwijanie orientacji europejskiej i międzynarodowej, uzyskiwanie państwowych certyfikatów, 

profilowanie szkoły (zapewniamy uczniom wzbogacone środowisko edukacyjne)

•Wymiar uczenia się: różnicowanie metod i form praktyki szkolnej, wzmacnianie motywacji ucznia.



Baza dydaktyczna szkoły



Szkolne Centrum Informacji 

• Strona Internetowa Szkoły • Szkolny Facebook 

• Multimedialna Strefa Ucznia • Multimedialna Strefa Rodzica



Podsumowanie Zlotów Samorządów Uczniowskich Szkół Województwa 
Śląskiego

Filmy o szkole  33TV

Projekt Interklasa

Promocja Zdrowia – walka z otyłością

Działania Samorządu Uczniowskiego

Gala  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Kocham Polskę”

60 – lecie Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach

https://www.youtube.com/watch?time_continue=373&v=BhZAPUxOQOk
https://www.youtube.com/watch?v=MAGTE4U2Ymo
https://www.youtube.com/watch?v=qltipFS_6yw
https://www.youtube.com/watch?v=QUpQuYfqt10
https://www.youtube.com/watch?v=Khr2mqv_6fw
https://www.youtube.com/watch?v=8musHhD6yZs


www.mickiewicz.katowice.pl

DYREKTOR:  mgr Katarzyna Piotrowska

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza

położone jest przy ulicy Mickiewicza 11 

w Katowicach

Liczba klas: 22
Liczba uczniów: 768

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 6
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 28

III Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza w Katowicach



Dyrektorem Szkoły jest Pani mgr Katarzyna Piotrowska

„Uczeń „Mickiewicza” to z całą pewnością uczeń zdolny, 

którego potencjał musimy wykorzystać 

i którego oczekiwania winniśmy spełnić, ponieważ 

powierzył swoje przyszłe życie i marzenia w nasze ręce.”



Kompetencje kluczowe realizowane w szkole

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach

będą realizowane kompetencje kluczowe zakresie nauk przyrodniczych obejmujące 

umiejętności w zakresie: biologii, chemii, fizyki, geografii



Według rankingu „Perspektywy” 
III Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza

zajmuje 1. miejsce

w Katowicach 
wśród najlepszych liceów.



Współpraca z uczelniami wyższymi

• UNIWERSYTET ŚLĄSKI

• UNWERSYTET EKONOMICZNY

• POLITECHNIKA ŚLĄSKA

• WYŻSZA SZKOŁA TCHNICZNA W KATOWICACH

• AKADEMIA IGNATIANUM

• UNIWERSYTET MEDYCZNY

• WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU



WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

• WYKŁADY MISTRZOWSKIE

to 12 cykli spotkań, podczas których w przystępny sposób 
prezentowane są próby opisu rzeczywistości ujęte w naukowe 
opowieści o świecie przedstawianym z perspektywy różnych 
dyscyplin naukowych. To spotkania rzucające nowe światło 
na otaczającą nas rzeczywistość, mają pobudzać do myślenia, 
a tym samym  zachęcać do podejmowania własnych starań 
zrozumienia świata



WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

- prof.zw. dr hab. Bogdan Dembiński 
– filozof

- prof.zw. Dr hab. Marian Paluch  -
fizyk

- prof. zw.dr hab. Jacek Jania –
glacjolog

- Prof.zw.dr hab. Tadeusz Sławek –
lietaraturoznawca i filozof

- ks.dr Grezgorz Strzelczyk - teolog

- dr hab. Krzysztof Maliszewski – pedagog

- dr hab. Małgorzata Kaniowska – dyrygent

- dr hab. Edyta Sierka – biolog

- dr hab. Magdalena Habdas – prawnik

- dr hab. Dagmara Drzazga – dziennikarka, 
reżyser

- dr inż. Roman Simiński –informatyk, 
programista

- dr Grzegorz Odoj -antropolog



UNIWERSYTET MEDYCZNY

UNIWERSYTET LICEALISTY

uroczysta inauguracja Uniwersytetu Licealisty Wydziału 
Lekarskiego w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego 
z oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uroczystość 
rozpoczęła dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, 
Pełnomocnik ds. Uniwersytetu Licealisty Wydziału 
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym 
w Zabrzu. 



• ERASMUS +

W dniach 20-22 listopada 2017r. w naszej 
szkole miała miejsce wizyta delegacji szkół 
partnerskich w ramach programu Erasmus+.

Gościliśmy przedstawicieli z Cypru, Włoch, 
Hiszpanii oraz Turcji.



MICKIEWICZ – OLIMPIADY I KONKURSY

Laureaci i Finaliści  Olimpiad Przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017 :

Chemiczna – 2 finalistów
Filozoficzna -1 laureat, 1 finalista
Fizyczna- 1finalista
Geograficzna – 3 finalistów
Języka francuskiego – 1 finalista
Języka rosyjskiego- 1 finalista
Literatury i Języka Polskiego -1 finalista
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – 2 laureatów
Wiedzy o Prawie – 2 laureatów



MICKIEWICZ – MATURA
Średnie procentowe wyniki egzaminów maturalnych 

absolwentów liceum -maj 2017

PRZEDMIOT III LO KRAJ WOJEWÓDZT
WO

POWIAT

J.POLSKI(P) 66 59 60 59

MATEMATYKA 
(P)

83 60 58 58

J.ANGIELSKI (P) 95 77 78 80

BIOLOGIA 72 41 39 43

CHEMIA 81 44 41 52

GEOGRAFIA 63 36 37 40

HISTORIA 51 36 36 39





www.zs2.katowice.pl

Dyrektor: mgr Iwona Goźlińska

Zespół Szkół nr 2

położony jest przy ulicy Goetla 2 w Katowicach

Liczba klas: 11
Liczba uczniów: 234,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 13
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 5

Zespół Szkół nr 2

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach



Dyrektorem Szkoły jest Pani mgr Iwona Goźlińska

„ Uczeń jest dla nas nadrzędną wartością 
i jego wszechstronny rozwój 
to nasz główny priorytet.”



Kompetencje kluczowe realizowane w szkole

W Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewiczaw Katowicach

będą realizowane kompetencje kluczowe zakresie matematyki i informatyki



1967 patronat nad szkołą 
przejęła Kopalnia KWK Staszic 

2001 powstało gimnazjum

2017 gimnazjum zostało przekształcone 
w Szkołę Branżową I Stopnia

Zespół Szkół nr 2 
im J. Iwaszkiewicza 

Szkoła powstała w 1953 roku, jako 
Zasadnicza Szkoła Górnicza Ministerstwa 
Górnictwa i Energetyki.



Kierunki kształcenia



BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY





UDZIAŁ 

W PROJEKCIE 

POWER
PRAKTYKI 

DLA UCZNIÓW 

KLAS 

ELEKTRYCZNYCH 

I OBSŁUGI 

TURYSTYCZNEJ

W IRLANDII



XV Liceum Ogólnokształcące

im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach

Dyrektor: mgr Edyta Porządnicka-Lamch

XV Liceum Ogólnokształcące jest położone 
przy ul. Obroki 87 w Katowicach

Liczba klas: 10
Liczba uczniów: 247,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 7
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 5



Nasza Szkoła różni się od innych szkół 
ponadpodstawowych, ponieważ u nas uczniowie mają 

możliwość nauki w klasach wojskowych                          
i zarządzania kryzysowego.



Bardzo ważnym elementem misji naszej szkoły jest rozwijanie  
wśród  młodzieży  miłości  do  ojczyzny.                                  

Chcemy,   by   nasi   absolwenci   byli w przyszłości 
obywatelami służącymi Polsce swoją kompetencją zawodową, 
dlatego tak dużą wagę przykładamy do edukacji patriotycznej. 





Zajęcia 
dodatkowe:

- zdobywanie wiedzy o Siłach Zbrojnych, 
rodzajach wojsk i służb, uzbrojeniu oraz 
działaniach bojowych;

- musztra, strzelanie;

- obozy wojskowe oraz wycieczki 

do jednostek 
wojskowych 

- zajęcia z muzyki.

Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: geografia, wiedza o 
społeczeństwie, historia.

Przedmioty punktowane: język polski, 
geografia, historia lub wiedza o 
społeczeństwie, wychowanie fizyczne.



Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej Curie

w Katowicach

Dyrektor: mgr Magdalena Poloczek

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej 
Curie położona jest przy ul. Sokolskiej 23

w Katowicach

Liczba klas: 9
Liczba uczniów: 184,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 6
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 4



Misja szkoły

 Nasza szkoła ma na celu kształcenie i wychowanie młodych ludzi tak, by w pełni sprostali
zadaniom, jakie stawia przed nimi współczesny świat.

 Dążymy do tego, by każdy uczeń mógł osiągnąć sukces.

 Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego dziecka. Chcemy wychować ludzi otwartych
na problemy i wyzwania otaczającego świata, szlachetnych, chętnych do pomocy innym.

 Wspólnie z rodzicami chcemy stworzyć szkołę bezpieczną i przyjazną dziecku.

 Kształtujemy postawy uczniów dotyczące jego samego, jak również w odniesieniu do innych.

 Wspomagamy rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny, społeczny i duchowy naszych uczniów.

 Dążymy do tego, by społeczność szkolna prowadziła zdrowy tryb życia.

 O świadomość ekologiczną naszych uczniów, chcemy by dostrzegali piękno przyrody.

 Przygotowujemy uczniów do świadomego korzystania ze środków masowego przekazu

i uczestniczenia w życiu kulturalnym.

 Podejmujemy działania współpracując z rodzicami, instytucjami wspierającymi szkołę.



Wizja szkoły
Szkoła naszych marzeń to:

 Szkoła, w której każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i talenty po to, by twórczo
rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić pracę samokształceniową i wierzyć we własne siły
imożliwości.

 Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, może oczekiwać pomocy i akceptacji
ze strony nauczycieli i rówieśników.

 Szkoła, w której panujemiła, przyjazna atmosfera, wszystkich łączy życzliwość,wzajemny szacunek.

 Szkoła, w której rodzice są sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań szkoły na zasadach
partnerstwa i pełnego zrozumienia.

 Szkoła, która integruje społeczność szkolnąw ramach różnorodnych zajęć i imprez.

 Szkoła, która uczy właściwych postaw i zachowań wobec innych ludzi, środowiska, zdrowia,
bezpieczeństwa.

Aby ukształtować absolwenta naszej szkoły podejmujemy zadania, które na bieżąco są modyfikowane
i dostosowywane do potrzeb młodego pokolenia dorastającego w bardzo dynamicznie zmieniającym się
świecie. Za zmianami nadążać muszą uczniowie, ale przede wszystkim ludzie, którzy kształtują ich
charaktery i postawy – czyli nauczyciele.



Urząd Miasta 
Katowice Szkoła Podstawowa nr 11

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Dyrektor: dr Tomasz Huk
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
położona jest przy ul. Nasypowej 16

w Katowicach

Liczba klas: 21
Liczba uczniów: 348,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 49
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 5



Afirmacja życia w harmonii 

z naturą i drugim człowiekiem 

oraz otwartość na problemy 

ludzi niepełnosprawnych 

i środowiska lokalnego.

WIZJA SZKOŁY



Troszczymy się o przyszłość każdego dziecka dbając 

o jego harmonijny rozwój, kształtujemy postawy 

prozdrowotne, wdrażamy do aktywności fizycznej 

oraz zdrowego stylu życia. Tworzymy atmosferę 

wzajemnego szacunku, bezpieczeństwa i przyjaźni. 

Wychowujemy w duchu poszanowania wartości 

narodowych i kulturowych.

MISJA SZKOŁY



PRIORYTETY EDUKACYJNE SZKOŁY
Nasza szkoła:

• podnosi świadomość kultury zdrowotnej, dba o rozwój aktywności fizycznej 

i promuje zdrowe odżywianie,

• wdraża do zachowań proekologicznych,

• zapewnia optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka 

w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,

• rozpoznaje i realizuje potrzeby oraz oczekiwania uczniów i ich rodziców,

• rozwija intelekt poprzez wzbogacanie wiedzy z różnych dziedzin życia,

• tworzy warunki do uczenia się i nauczania według nowoczesnych metod, które 

spełniają określone standardy edukacyjne,

• inspiruje do poszukiwania prawdy, poznawania swoich uzdolnień i rozszerzania 

zainteresowań,

• otacza indywidualną opieką zarówno ucznia wybitnie zdolnego jak i ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

• dba o wszechstronny rozwój dziecka skierowanego do kształcenia specjalnego

• promuje idee integracji i uczy tolerancji,

• rozwija postawy patriotyczne, poczucie przynależności do ojczyzny 

oraz społeczności lokalnej i europejskiej,

• wzbogaca i pogłębia znajomość regionu,

• rozwija partnerstwo między uczniami i pracownikami szkoły,

• współpracuje z rodzicami nad wychowaniem, rozwojem i edukacją dziecka,

• kształtuje kulturę osobistą, poszanowanie norm społecznych i tradycji.



Urząd Miasta 
Katowice

Dyrektor: mgr Aleksandra Musioł
Szkoła Podstawowa nr 17 jest położona 
przy ul. Dekerta 1 w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza 

Kościuszki w Katowicach

Liczba klas: 19
Liczba uczniów: 380,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami:49
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 6



Misja szkoły

Jesteśmy po to aby:

 Przygotować dzieci do dokonywania właściwych wyborów w oparciu
o wartości.

 Wychować ucznia świadomego, samodzielnego i odpowiedzialnego,
posiadającego wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania we
współczesnym świecie.

 Nauczyć szacunku do kultury i tradycji naszego narodu, przy jednoczesnym
poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.

 Zapewnić uczniom bezpieczeństwo i propagować zdrowy styl życia.

 Nasi nauczyciele rozumieją, że młodość to czas, który się nie powtórzy i warto
go przeżyć pięknie.



Siedemnastka jest przyjazną szkołą przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki
na kolejnym etapie edukacyjnym i właściwego wyboru przyszłej drogi zawodowej.

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby,
umożliwiając mu wszechstronny rozwój.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy
nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje
zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje.

W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą
realizować misję szkoły.

Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem
przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami
i członkami swojej „małej ojczyzny”. Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy
o ich rozwój fizyczny, społeczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy
styl życia.



Model Absolwenta
Absolwent naszej szkoły posiada i doskonali własny system 

wartości. Jest:

 aktywny 

 ciekawy świata 

 odpowiedzialny 

 otwarty 

 tolerancyjny 

 kreatywny

 rozsądny

 asertywny

 samodzielny



Wyróżniamy się:

Klasa sportowa o profilu szermierka

Spółdzielnia Uczniowska Pingwinek  
Odznaczenie 2019

„Spółdzielnia na szóstkę”

Szkoła Odkrywców Talentów

Akademia Wolontariusza PromyczekSzkolne Kasy Oszczędności

Szkoła Promująca Zdrowie



Urząd Miasta 
Katowice Szkoła Podstawowa nr 48

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Dyrektor: mgr Jolanta Kurzeja-Jopek

Szkoła Podstawowa nr 48 Juliusza Ligonia w Katowicach

położona jest przy ul. Bielskiej 14
w Katowicach

Liczba klas: 16
Liczba uczniów:290,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 8
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 4



Misja
Nauka jest jak niezmierne morze(...). Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski

Jesteśmy szkołą kształcącą i wychowującą uczniów zgodnie z ich aspiracjami i uzdolnieniami. Dążymy 
do tego, by uczniowie rozwijali się harmonijnie i wszechstronnie. Kształtujemy ich więź z krajem ojczystym 
i własnym regionem, rozwijamy u młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz uczymy 
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, ale jednocześnie  jesteśmy otwarci na wartości 
kulturowe innych krajów Europy i świata. 

Nasz uczeń jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych. Bierze odpowiedzialność za zdrowie,
nie ulega nałogom. Cechuje go kreatywność, uczciwość i odpowiedzialność. Potrafi dostrzec swoje mocne
i słabe strony, wierzy w siebie.

Zależy nam, aby nasi uczniowie czuli się bezpiecznie w szkole, w której przestrzega się praw dziecka,
człowieka i obywatela oraz szanuje szkolne i lokalne tradycje.

Pragniemy, by każdy z naszych wychowanków osiągnął w szkole sukces na miarę swoich możliwości.
Przygotowujemy naszych uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Nauczamy i wychowujemy,
respektując chrześcijański system wartości.

Uważamy, że główną rolę w wychowaniu dziecka pełnią jego rodzice, którzy kształtują charakter dziecka
i przekazują mu system wartości. Szkoła współpracuje z rodzicami i wspiera ich wychowawcze działania.



Wizja
CECHY ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  48  im. JULIUSZA LIGONIA W KATOWICACH

1. Zna i szanuje historię oraz tradycje swojego kraju, regionu, miejscowości, szkoły.

2. Ma pełną świadomość swojej przynależności narodowej, etnicznej i kulturowej, 

3. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w procesie kształcenia w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie 
nauki
w dalszym etapie kształcenia,

4. Umie porozumieć się w co najmniej jednym  języku obcym nowożytnym

5. Dostrzega swoje mocne i słabe strony i określa plany dotyczące dalszej edukacji i samokształcenia 

6. Podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność.

7. W rozsądny sposób korzysta z różnych źródeł informacji i dóbr techniki XXI wieku, 

8. Jest wrażliwym odbiorcą kultury.

9. Potrafi współdziałać w grupie, jest kreatywny, asertywny i tolerancyjny, 

10. Uznaje rodzinę za najwyższą wartość, 

11. Rozumie istotę odpowiedzialności prawnej i moralnej.

12. Dba o swoje zdrowie, wygląd zewnętrzny i kulturę osobistą, 

13. Jest odporny na stres.

14. Ma świadomość zagrożeń społecznych XXI wieku,

15. Dba o bezpieczeństwo własne i innych.

16. Utrzymuje kondycję fizyczną i psychiczną poprzez świadomą aktywność  ruchową.

17. Stosuje zasady ekologii w życiu codziennym



Priorytety
Organizowanie działań edukacyjnych szkoły ukierunkowanych na wszechstronny rozwój

ucznia.

Kształtowanie postaw aktywnych społecznie ukierunkowanych na współdziałanie,

zdobywanie życiowych doświadczeń oraz poszanowanie praw i potrzeb drugiego

człowieka.

Pogłębianie oddziaływań opiekuńczych szkoły w zakresie pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, materialnej oraz przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w czasie pobytu w szkole i poza nią.

Doskonalenie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w celu podtrzymywania

dobrych wzajemnych relacji, promocji szkoły w środowisku oraz odpowiadania

na potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego.



Dyrektor: mgr Iwona Korchowiec

Szkoła Podstawowa nr 66 jest położona 
przy ul. Bolesława Krzywoustego 7 w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza 

Korczaka w Katowicach

Liczba klas: 24
Liczba uczniów: 392,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 26
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 6 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 

IM. JANUSZA KORCZAKA 

W KATOWICACH

Naszym celem jest wspieranie 

ucznia we wszechstronnym rozwoju



WIZJA SZKOŁY

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować

oraz żyć kulturą oraz tradycją narodu polskiego, Górnego Śląska i Katowic. Jednocześnie wychowujemy w atmosferze szacunku,

współpracy i otwartości wobec innych narodów, ucząc obok języka polskiego języków obcych. Dbamy, aby uczeń był odpowiedzialny,

kreatywny, posiadał wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, pełnienia ról społecznych

i zawodowych. Pragniemy zapewnić każdemu uczniowi wszechstronny rozwój. Chcemy, by troszczył się o swoje środowisko przyrodnicze

oraz dbał o bezpieczeństwo swoje i innych. Tworzymy życzliwy i przyjazny klimat zapewniający uczniom poczucie bezpieczeństwa

fizycznego i psychicznego. Staramy się, aby uczniowie odczuwali satysfakcję z własnych dokonań. Wyrównujemy szanse edukacyjne

poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania. Zabiegamy o przestrzeganie praw dziecka. Skutecznie przeciwdziałamy

patologiom społecznym, zachowaniom suicydalnym u uczniów oferując atrakcyjne metody nauki, rozwijając zainteresowania uczniów oraz

zachęcając ich do przyjmowania aktywnych twórczych postaw. Oferujemy szeroki zakres działań promujących edukację prozdrowotną,

ekologiczną i informatyczną. Rozwijamy wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażujemy do czynnej, dobrowolnej

i społecznością lokalną. Dbamy o rozwój zawodowy nauczycieli i podnoszenie ich kompetencji.



MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, nowoczesną, współpracującą z rodzicami i wspierającą ich w procesie wychowania

i nauczania, ponieważ przyjmujemy, że dom rodzinny jest głównym miejscem wychowania i kształtowania dziecka. W nim

kształtuje się jego charakter i system wartości. Stwarzamy uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego

rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego, duchowego, społecznego. Misją naszej szkoły jest kształcenie

i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania

kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości

jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych,

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych.



PRIORYTETY SZKOŁY

Aktualnie pracujemy nad wdrażaniem kompetencji 

kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

kompetencji: uczenie się. Istotne jest dla nas również 

rozwijanie 

wśród uczniów i nauczycieli umiejętności cyfrowych.

Jesteśmy w trakcie projektu 

Erasmus+ SHAPE YOUR  MIND, 

dotyczącego cyfrowego obywatelstwa 

i bezpieczeństwa w sieci.



Urząd Miasta 
Katowice

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 

w Katowicach

Dyrektor: mg Witold Kwiecień

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 
jest położony przy ul. Sportowa 29 4

w Katowicach

Liczba klas: 14

Liczba uczniów: 269,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 10

Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 4



• szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz innych aktach prawnych;

• szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego;
• szkoła daje możliwość nauki wszystkim uczniom;
• celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia



Mocne strony szkoły

• osiąganie celów zgodnych z polityką edukacyjną państwa;

• posiadanie bogatej oferty edukacyjnej;

• stosowanie różnorodnych rozwiązań metodycznych;

• sukcesy w zakresie rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

• systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli;

• współpraca ze środowiskiem lokalnym



CERTYFIKATY 
• Certyfikat „Lepsza Szkoła”;

• Certyfikat za zaangażowanie w realizację kampanii 

Zachowaj Trzeźwy Umysł;

• Certyfikat Placówka Aktywnie Promująca 

Czytelnictwo;

• Certyfikat kampanii profilaktyczno-edukacyjnej 

SMART, to znaczy mądrze! ;

• Certyfikat „CHRONIMY DZIECI” ;

• „Szkoła Odkrywców Talentów”;

• „Szkoła z Klasą”

OBSZARY ROZWOJOWE

 współpraca w zakresie promowania skutecznych rozwiązań edukacyjnych;

 motywowanie kadry pedagogicznej do ciągłego rozwoju zawodowego;

 wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych;

 kształtowanie kompetencji kluczowych



Urząd Miasta 
Katowice Zespół Szkół i Placówek nr 2 

w Katowicach

Dyrektor: mgr Beata Kalinowska
Zespół Szkół i Placówek nr 2

jest  położony przy ul. Zarębskiego 2 
w Katowicach

Liczba klas: 16
Liczba uczniów: 285,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 10
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 6



Trochę historii i danych

Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach został utworzony

z połączenia Szkoły Podstawowej  nr 20 

im. Tadeusza Rejtana w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2  

z Młodzieżowym Domem Kultury w Katowicach 

przy ul. Gliwickiej 214  

( uchwała nr XLIII/822/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r.). 



W naszej szkole:
mamy pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
wszyscy nauczyciele klas I-III mają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu, a dodatkowo brali udział
w projekcie PEWNIAK - Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu, który pogłębił ich wiedzę
na temat realizacji nowej podstawy programowej i nauczania w klasach I-III,
realizowane są założenia programu „Szkoła Promująca Zdrowie”
współpracujemy ze szkołami z innych krajów w programie „Comenius”,
biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem i salą multimedialną,
rozwijamy zainteresowania dzieci poprzez bezpłatne różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
organizujemy bogate życie kulturalne (wyjścia na koncerty, do kina, muzeum, wycieczki) i liczne konkursy
szkolne, w których uczniowie mogą wykazać się wiedzą i umiejętnościami
nasi wychowankowie odnoszą sukcesy w międzyszkolnych konkursach: sportowych, matematycznych,
plastycznych, recytatorskich,
tradycją są coroczne obchody Dnia Niepodległości, jasełka, zabawa andrzejkowa, piknik szkolny,
bal przebierańców dla klas I-III, bal dla rodziców,
współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskimi Domami Kultury, parafią św. Józefa w Załężu,
świetlicami środowiskowymi i innymi instytucjami działającymi w środowisku.



MOCNE STRONY DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU TO:

 liczne uczestnictwo naszych uczniów i wychowanków w różnorodnych konkursach międzyszkolnych,
wojewódzkich i ogólnopolskich w których osiągali znaczące miejsca,
 natychmiastowa i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli w razie pojawienia się problemów
dydaktyczno- wychowawczych oraz absencji wśród naszych uczniów,
 właściwe i indywidualne podejście nauczycieli do problemów rodzinnych uczniów skutkuje dobrymi relacjami
pomiędzy: nauczyciel-uczeń-rodzic i złagodzeniem niewłaściwych zachowań, a czasami uniknięciem
poważniejszych skutków,
 ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 organizacja apeli, imprez, przedstawień teatralnych, koncertów na bardzo wysokim poziomie,
 realizacja projektów unijnych, a także Środowiskowego Programu Profilaktycznego
 Stosowanie nowoczesnych technik i metod przez nauczycieli w procesie dydaktycznym
 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych



Urząd Miasta 
Katowice

Szkoła Podstawowa 

im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu

Dyrektor: mgr Kunegunda Trynkos

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
jest położona przy ul. Młyńska 7 
w Świerklańcu

Liczba klas: 18
Liczba uczniów: 376,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami:11
Liczba nauczycieli: 4



Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Świerklańcu

W murach świerklanieckiej szkoły każdy uczeń ma możliwość 
rozwijać się na miarę swoich możliwości i potrzeb.



Z Mickiewiczowskim zawołaniem uwiecznionym 

na szkolnym sztandarze:

"Mierz siły na zamiary,

Nie zamiar podług sił" –

nasi uczniowie mogą z ufnością we własne siły 

dążyć do szczytnych, ambitnych i planów.



Zachętą jest dla naszych podopiecznych hasło: 

Razem, 

młodzi przyjaciele!

Tak wychowujemy człowieka mądrego

i twórczego, otwartego na innych 

i odpowiedzialnego za wspólnotę, wrażliwego

i mającego poczucie więzi ze swoją małą Ojczyzną, krajem, Europą i światem. 



Urząd Miasta 
Katowice Szkoła Podstawowa 

im. Rodziny Wieczorkówcw Orzechu

Dyrektor: mgr Cecylia Bereś

Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wieczorków
jest położona przy ul. Brzechwy 8 w Orzechu

Liczba klas: 12
Liczba uczniów: 216,

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 5
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 3



Orzech, to jedno z sołectw                                                        

Gminy Świerklaniec. Szkoła                                                                        

w środowisku pełni rolę nie tylko                                     

edukacyjną, ale jest swoistym                                               

centrum kulturalnym.

Organizujemy konkursy szkolne                                                

i międzyszkolne, coroczne imprezy                           

środowiskowe. 

Jesteśmy, niewielką, kameralną szkołą, co sprzyja              

tworzeniu życzliwej atmosfery. Wzajemny szacunek             

stanowi podstawę zachowań uczniów, personelu                      

i rodziców, uczymy współdziałania.          

Uczymy, że szkoła jest wspólna, a wszyscy jej członkowie 

jednakowo ważni. Uczniowie nie są anonimowi. 

Wychowujemy w klimacie miłości  do rodziny, małej i wielkiej 

ojczyzny. Pomagamy uczniom uwierzyć w siebie, jesteśmy 

otwarci na ich potrzeby i potrzeby najbliższego środowiska. 

Ciągle podejmujemy nowe wyzwania.

Charakterystyka 

szkoły



Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła. 

Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani  

w niej ludzie – zarówno wierzący jak i niewierzący 

poczują, że są związani z najpiękniejszym zadaniem: 

cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania 

ludziom jak być człowiekiem naprawdę.

K. Wojtyła 

Misja szkoły

.



Wizja i cel naszej szkoły to:

uczeń odpowiedzialny 
za siebie i innych 

miejsce współpracy 
wszystkich podmiotów 

edukacji

szkoła przyjazna dzieciom 

wychowująca człowieka 
kulturalnego, 
tolerancyjnego, wrażliwego 



Priorytety szkoły

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

budowanie zespołowej 
odpowiedzialności nauczycieli  za 
pracę

wychowanie patriotyczne i regionalne ze 
szczególnym uwzględnieniem kształcenia 

poczucia tożsamości narodowej

wychowanie ku wartościom 
duchowym i społecznym

osiąganie wysokich wyników             
z egzaminów



Nasz absolwent: 

• ma poczucie humoru 

• dba o swoje zdrowie                   
i otoczenie

• ma poczucie własnej godności   i wartości 

•wiedzę i umiejętności potrafi zastosować 
w praktyce 

•jest dobrze przygotowany do następnego 
etapu nauki • szanuje wielowiekowe dziedzictwo 

kulturowe 

• odróżnia dobro od zła  w oparciu o 
uniwersalne  wartości 

• radzi sobie ze stresem 

• jest asertywny, kulturalny         
i odpowiedzialny 

• rozumie innych i potrafi      
z nimi współpracować

• jest otwarty na innych, 
szczery i życzliwy 



Szkołę wyróżniają

„Adopcja na odległość”, „Moje czyste miasto”, „Klub bezpiecznego
Puchatka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, ”Każdy uczeń
wie co zrobić z ZSEE”, „Wygrajmy z cukrzycą – wiedzą”, „Trzeźwy umysł”,
„Nie pal przy mnie proszę” ,”Znajdź właściwe rozwiązanie”, Projekt „Misja
Przyroda” - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Projekt „Webski
Nauczyciel”- organizowany przez Śląskie Centrum Społeczeństwa
Informacyjnego, Projekt Edukacji Finansowej "Od Grosika do Złotówki",
Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki
wychowania i opieki w szkołach -„Bezpieczna +”, Rządowy program
„Książki naszych marzeń”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
„Aktywna tablica”, „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
prowadzonych w szkołach”, „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, Nauka
kodowania ze „Scottie Go!”, „Zielona Pracownia”, „Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka z UNICEF”, stała współpraca z Zespołem Charytatywnym
przy Parafii NMP Jasnogórskiej w Orzechu - finansowanie śniadań oraz
świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących pomocy uczniów
naszej szkoły.

Liczne osiągnięcia, przeprowadzone projekty, programy, 
akcje, kampanie



Szkołę wyróżnia

Prężnie działająca świetlica szkolna

Pozyskane pomoce i gry dydaktyczne w ramach 
projektów i programów

„Szkoło. Pomóż i Ty”, Kampania charytatywna „Świąteczne
Kartki Dobroczynne”, „Pełna miska dla schroniska”,„Dzieło
Świętego Mikołaja”, współorganizacja akcji „Szlachetna paczka”,
„Wielka zbiórka książek”, „Charytatywna zbiórka na leczenie
i rehabilitację chorych dzieci”, „IV bieg AUCHAN”, Projekt
Edukacyjny UNICEF – „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać
zimę”.

Aktywnie działające Szkolne Koło Wolontariatu –
organizacja akcji charytatywnych



Urząd Miasta 
Katowice Szkoła Podstawowa nr 65

im. Gustawa Morcinka w Katowicach

Dyrektor: mgr Łukasz Rabstajn

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka

położona jest przy ul. Kukułek 2a w Katowicach

Liczba klas: 20
Liczba uczniów:416

w tym liczba uczniów z orzeczeniami: 3
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt: 4



Urząd Miasta 
Katowice

Śląska
Szkoła Ćwiczeń 

Harmonogram działań 


