
Dla osób szczególnie zainteresowanych 
wybranym przedmiotem mamy całą gamę 
kół zainteresowań:

  polonistyczne
  języka angielskiego
  języka niemieckiego
  matematyczne
  przyrodnicze
  geograficzne
  muzyczne
  gier logicznych
  SKS.

Z sukcesami uczestniczymy w różnorakich
zawodach sportowych

Na terenie szkoły funkcjonuje także 
świetlica, która proponuje wszystkim 
uczniom między innymi:

 troskliwą opiekę wychowawczą w czasie 
wolnym

 smaczne i zdrowe obiady w stołówce
 pomoc w odrabianiu zadań domowych
 dodatkowe nieodpłatne zajęcia 

świetlicowe (np. rytmikę, plastykę) pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów

DĄŻYMY DO TEGO, ABY WYCHOWANIE

BYŁO UCZENIEM SIĘ SZCZEGÓLNEGO RODZAJU - 
UCZENIEM SIĘ POSTAW,

ROZWIJANIEM WRAŻLIWOŚCI,
A TAKŻE ODKRYWANIEM WŁASNYCH

MOŻLIWOŚCI
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Misja szkoły
Jest to stworzenie bezpiecznych warunków do 
zdobycia rzetelnej wiedzy oraz umiejętności 
stosowania tej wiedzy w praktyce. W myśl tej 
maksymy:

"Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż, a zapamiętam

Pozwól mi działać, a zrozumiem."

W naszej szkole dużą uwagę przykładamy 
do nauki udzielania pierwszej pomocy

NASZA OFERTA EDUKACYJNA TO:

Realizacja innowacji i projektów 
pedagogicznych:

 SPOTKANIA Z SUDOKU – dla uczniów z 
klas IV - VIII

 Szkolna pracownia sztuk plastycznych – 
dla uczniów klas I - III

 Matematyka w odwróconej klasie
 Aktywność w świecie muzyki
 LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO

 SZKOLNY KLUB SPORTOWY
 Bieg po zdrowie
 „Ile wezmę sam, tyle Tobie dam”

Edukacja wczesnoszkolna w naszej 
szkole to:

 fachowa opieka i twórcza atmosfera pracy
 nowoczesne metody nauczania 

rozwijające osobowość uczniów
 nauka języka angielskiego oraz języka 

mniejszości narodowej od pierwszej klasy
w nowoczesnej, multimedialnej pracowni 
językowej

 nauka współdziałania oraz odpowiedzial-
ności za efekty wspólnej pracy

 terapia logopedyczna
 wyjazdy na wycieczki, zielone i białe 

szkoły

 Wspieranie uczniów klas starszych (IV 
– VIII) w ich codziennej szkolnej pracy 
poprzez:

 profesjonalnie prowadzone lekcje
 zajęcia komputerowe z dostępem do 

Internetu
 w ramach zajęć wyrównawczych - pomoc 

tym  uczniom, którzy mają problem 
z przyswojeniem treści programowych

 opiekę pedagoga szkolnego oraz zajęcia 
              terapeutyczne

Uczniowie naszej szkoły zdobywają 
wysokie miejsca w konkursach oraz 
zawodach na szczeblu gminy, powiatu, 
województwa, a także kraju.

Dla wszystkich chętnych mamy bogatą 
ofertę zajęć dodatkowych:

 współpraca ze środowiskiem: DDP nr 5, 
MBP, dom kultury „Komes”, ŚDP 
„Promyczek”, przedszkola, parafia

 ICIM – centrum multimedialne z 
dostępem do Internetu w bibliotece 
szkolnej

 zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne ze 
specjalistami

 możliwość aktywnego uczestnictwa 
w Samorządzie Szkolnym

 praca w szkolnym kole PCK
 udział w zbiórkach zuchowych 

i harcerskich.

Nie ma to jak dziecięcy uśmiech na Białej
Szkole!!!

W ROKU SZKOLNYM 2020/21 RÓWNIEŻ

URUCHAMIAMY KLASĘ  O PROFILU

MUZYCZNYM – UCZNIOWIE BĘDĄ

REALIZOWAĆ ZAJĘCIA W DWÓCH

SZKOŁACH: PSP NR 5 ORAZ PSM NR1.

 DLA UCZNIÓW KLAS STARSZYCH, WE

WSPÓŁPRACY Z ZSTIO W AZOTACH

PRZYGOTOWALIŚMY OFERTĘ ZAJĘĆ Z
ZAKRESU KONSTRUOWANIA I
PROGRAMOWANIA ROBOTÓW


