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 zaburzeniami
ze spektrum autyzmu
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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.

bibliotkasp13.blogspot.com/

 Misja Afryka:

Gwarantujemy wszystkim uczniom


stałą opiekę pedagoga i psychologa



wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
(oligofrenopedagogika, surdopedagogika,
tyflopedagogika, terapia pedagogiczna,
edukacja i wspomaganie osób ze spektrum
autyzmu, pedagogika resocjalizacyjna)

• Szkolne koło wolontariatu:



terapię logopedyczną

wolontariattrzynastki.blogspot.com



zajęcia w bibliotece szkolnej z kącikiem
multimedialnym



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



stołówkę z pysznym jedzeniem

misjaafryka.blogspot.com/

 Bielszowice - nasza ojczyzna:
sp13bielszowicehistoria.blog.pl

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

https://www.facebook.com/
Szkoła-Podstawowa-nr-13494718510562308/

Działamy ekologicznie:
organizujemy zbiórki
i różne konkursy

Drodzy Rodzice!
Od września w naszej szkole
zapewniamy:


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


dostęp do bezpłatnych kół
zainteresowań:



- koło firmowo - artystyczne
- koło matematyczne




- koło z języka niemiekiego
- koło krajoznawczo - sportowe
- szkolne koło wolontariatu
- szkolny klub cheerleaderek

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




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

- trening umiejętności
społecznych

Ponadto oferujemy:


gimnastykę korekcyjną



plac zabaw



konferencje historyczno-naukowe



Język angielski I-VIII



Język niemiecki VII-VIII

Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka
z pyszną i zdrową żywnością!

Oraz NOWOŚĆ



Język niemiecki przez zabawę dla
klasy pierwszej (1godz./tyg.)

Współpracujemy z Uniwersytetem
Śląskim poprzez udział w wykładach i warsztatach.

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

Prowadzimy innowacje pedagogiczne:


Szkolne Koło Miłośników Bielszowic



Bajki terapeutyczne



Czytanie dobre jest, wiem to ja
i nawet pies

Dla Was zmieniamy wizerunek,
jesteśmy w trakcie termomodernizacji
i remontu. Od września będziecie
mogli ćwiczyć na nowym boisku!

