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WARUNKI LOKALOWE

• 17 sal lekcyjnych;

• 2 pracownie komputerowe;

• 2 szatnie z szafkami dla uczniów/szafki na 

korytarzach;

• sala gimnastyczna;

• siłownia;

• pływalnia;

• boisko wielofunkcyjne;

• gabinet psychologa i pedagoga;

• gabinet pielęgniarki;

• świetlica;

• stołówka;

• sklepik z kawiarenką;



SALE LEKCYJNE





SALE LEKCYJNE





KORYTARZE SZKOLNE



KORYTARZE SZKOLNE



KORYTARZE SZKOLNE



SALA GIMNASTYCZNA
DUŻA I MAŁA



BOISKO SZKOLNE
I SIŁOWNIA



SZATNIA



NASZA PŁYWALNIA
.



SKLEPIK I STOŁÓWKA



BIBLIOTEKA SZKOLNA



ZAPEWNIAMY

• Opiekę pedagoga i psychologa.

• Codzienną opiekę pielęgniarską.

• Opiekę świetlicy szkolnej.

• Obiady.

• Możliwość zdawania na kartę rowerową.



Z ŻYCIA SZKOŁY

• Zajęcia lekcyjne.

• Zajęcia pozalekcyjne, projektowe.

• Cykliczne imprezy szkolne.

• Zajęcia terenowe.

• Wyjścia, warsztaty, rajdy, wycieczki.

• Imprezy sportowe.                 

• Uroczystości szkolne i klasowe.

• Konkursy, turnieje.                   

• Teatr, kino.

• Redagowanie szkolnej gazetki.



Z ŻYCIA SZKOŁY
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Z ŻYCIA SZKOŁY



DODATKOWO

• Zajęcia wyrównawcze.

• Terapia pedagogiczna.

• Logopedia.

• Koła zainteresowań.

• SKS.



INNOWACJE

• „Przez zabawę do wiedzy”. 

• „Zabawy komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej”.

• „Poznajemy świat etyki”.

• „Autorski program nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego 

oraz piłki wodnej” .

• „Walka dobra ze złem”.

• „Ja Ty i nasze emocje” .

• „Elementy pedagogiki Marii Montessori”.

• „Technologia informacyjna w nauczaniu języka angielskiego”.

W szkole są nauczyciele, którzy opracowali 

programy autorskie i innowacje pedagogiczne, 

aby urozmaicić zajęcia uczniom naszej szkoły.



INNOWACJE

• „Kultura krajów anglojęzycznych, jako droga do sukcesu w nauce języka 

angielskiego”.

• „TIK i kodowanie na języku polskim jako narzędzia zwiększające efektywność 

uczenia się języka polskiego”. 

• „Angielskie TIK”.

• „Kulturalny spacerowicz”.

• „ABC statystyki na lekcjach matematyki”.

• „Uczymy się uczyć”. 

• "Z mediami za pan brat”.

• „Uczeń bezpieczny w sieci”.

W szkole są nauczyciele, którzy opracowali 

programy autorskie i innowacje pedagogiczne, 

aby urozmaicić zajęcia uczniom naszej szkoły.



ŚWIETLICA 

SZKOLNA

Zapraszamy do naszej świetlicy 

szkolnej gdzie można pobawić 

się i zawrzeć nowe przyjaźnie.

Wykonujemy tutaj dużo prac 

plastycznych, bawimy się 

i gramy.

Godziny otwarcia dostosowane są

do potrzeb rodziców.



ŚWIETLICA 

SZKOLNA



ŚWIETLICA 

SZKOLNA



WARSZTATY 

PLASTYCZNE



GAZETKA 

SZKOLNA



NASZE ATUTY

• Szkoła położona w parku w centrum miasta. 

• Profesjonalna, świetnie wykształcona kadra.

• Wysoki poziom nauczania.

• Nowoczesne pomoce dydaktyczne.

• Fachowe wsparcie nauczyciela logopedy,

pedagoga, psychologa.

• Promocja zdrowego stylu życia, 

działań proekologicznych, regionalnych i 

patriotycznych.

• Ergonomiczne, estetyczne, kolorowe 

pomieszczenia.



NASZE ATUTY

• Klub Małego Książkomaniaka - bogate, nowoczesne zbiory 

biblioteki szkolnej.

• Różnorodna oferta zajęć świetlicowych m.in.:

- „Coś z niczego”, zajęcia manualne dostosowane do tematyki 

miesiąca;

- „Mały konstruktor”;

- animacyjne zajęcia i gry stolikowe.

• Możliwość wszechstronnego rozwoju podczas zajęć 

pozalekcyjnych takich jak np. chór, artreterapia, szachy, zajęcia 

taneczne.

• Redagowanie gazetki szkolnej „Ekspress 173”.



CO NAS WYRÓŻNIA?

• Nasza szkoła to przede wszystkim organizacja uczenia 

się i doskonalenia oraz miejsce szacunku dla 

indywidualności każdego człowieka.

• Jest to placówka przyjazna, bezpieczna, efektywna, 

inspirująca i motywująca do pracy nad sobą oraz do 

pracy na rzecz środowiska, województwa i kraju.



CO NAS WYRÓŻNIA?

• Zajęcia na pływalni dla każdego ucznia. 

• Zaczynamy naukę pływania już w klasie pierwszej.

• Co roku otwieramy klasę sportową o profilu 

pływackim.

• Mamy dobrze zorganizowaną bazę sportową

(boisko wielofunkcyjne, pływalnia, siłownia, 

sala gimnastyczna, sauna).



WSPÓŁPRACA Z 
NAJLEPSZYMI

Nasi uczniowie pod fachowym okiem trenerów

przechodzą od zabawy do poważnych

treningów na basenie.



WSPÓŁPRACA

• Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

• ZHP, ZHR.

• Klub Nauczyciela.

• MKS Trójka. 

• UKS Neptun.

• Polski Związek Pływacki.

• Miejski Szkolny Związek Sportowy.

• Centrum Dialogu Kostiuchnówka na Ukrainie.

• Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Parkowa 1.

• Widzewski Dom Kultury "502”.

• Biblioteki, muzea, teatry.



TROJANÓWKA I 
KOSTIUCHNÓWKA -
SZKOŁY PARTNERSKIE 
NA UKRAINIE



PIERWSZAKI 
W SZKOLE

Pierwszy etap kształcenia jest okresem 

szczególnym, gdyż pierwsze lata doświadczeń 

szkolnych decydują o przyszłych losach 

dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, 

dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, 

kształtują poglądy, rozwijają zainteresowania.



KLASA O PROFILU 
PŁYWACKIM 

Dzieci nie muszą umieć pływać!

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie dzieci 

chętne do uprawiania pływania sportowego do zapisania 

się do naszej szkoły. 

Zakwalifikowani uczniowie pływackiej klasy 1a będą 

członkami klubu MKS "Trójka". 

Gwarantujemy wysoką jakość nauczania i treningów 

sportowych.

Więcej w zakładce „Rekrutacja” na stronie szkoły



www.sp173.eu
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