Nasza szkoła jest miejscem, w którym staramy

Serdecznie
zapraszamy
do odwiedzania
naszych szkolnych
blogów

się stworzyć każdemu dziecku warunki
wszechstronnego rozwoju!
Proponujemy naukę w klasach:


ogólnej



integracyjnej



specjalnej dla dzieci z autyzmem
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Zapewniamy dowóz dla dzieci posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności.
W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie
klas III uczestniczą w zajęciach na basenie, gdzie

• Blog biblioteki szkolnej:

odbywają naukę pływania.

http://bibliotkasp13.blogspot.com/

 Misja Afryka:

Gwarantujemy wszystkim uczniom


stałą opiekę pedagoga i psychologa



wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
(oligofrenopedagogika, surdopedagogika,
tyflopedagogika, terapia pedagogiczna,
dogoterapia, kynoterapia, pedagogika
resocjalizacyjna)

• Z życia szkoły wg. klasy 4c:



terapię logopedyczną

http://pamietnik4c.blog.pl/



zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci



zajęcia w bibliotece szkolnej



zajęcia w świetlicy szkolnej, która dostępna jest
w godzinach od 6.30 do 17.00

http:/misjaafryka.blogspot.com/

 Ekologia i przyroda:
http://ekologiasp13.blogspot.com/

Wszystkie założenia realizujemy dzięki
starannie dobranej, wysoko wykwalifikowanej
kadrze nauczycielskiej, na potrzeby każdego
dziecka i klasy, a wszystko to odbywa się
w przyjaznej i miłej atmosferze.

ZAPRASZAMY!

OGŁASZAMY NABÓR
DO KLASY PIERWSZEJ

ul. Księdza Józefa Niedzieli 61
telefon: 32 242 09 55
e-mail: sp13@alfred.sileman.pl
www.sp13rudaslaska.pl

Drodzy Rodzice!

W naszej szkole stawiamy
n a a k t yw n e p r z e rw y!

Od września w naszej szkole
zapewniamy:


O SZKOLE!
Bo nasza szkoła to wspaniałe
miejsce, w którym uczymy się:


dostęp do bezpłatnych kół
zainteresowań:



- koło dekoratorskie
- koło matematyczne dla
uczniów uzdolnionych
- koło informatyczne
(projektowanie językiem
Python)

Działamy ekologicznie:
organizujemy zbiórki
i różne konkursy

- chór









stosować techniki efektywnego
uczenia się
nawiązywać pozytywne relacje
z innymi dziećmi tworząc ciepłą
i przyjazną atmosferę
myśleć i działać kreatywnie
rozwijać swoje zdolności
prcować zespołowo
i indywidualnie
rozpoznawać swoje mocne
i słabe strony
pokonywać swoje słabości

dwa języki obce

Ponadto prowadzimy:


gimnastykę korekcyjną



język migowy



język angielski na poziomie
rozszerzonym



wędrówki po naszej „małej
ojczyźnie” w ramach koła
turystyczno-krajoznawczego



dziennik elektroniczny



konferencje historyczno-naukowe
(najbliższa poświęcona

INTEGRACJA
Niepełnosprawność w naszej
szkole nie jest przeszkodą,
wręcz przeciwnie - kadra
pedagogiczna wychodzi naprzeciw uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizujemy program „owoce w szkole”
oraz „szklanka mleka”

ks. Niedzieli 27 IV 2017 r.)
PRACUJEMY METODĄ KAHOOTA!

Rozpoczynamy pracę na
międzynarodowej platformie
edukacyjnej- NUADU!

Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka i sklepik
ze zdrową żywnością!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA FESTYN RODZINNY, KTÓRY
ODBĘDZIE SIĘ 27 V 2017 r.

