
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

w Wodzisławiu Śląskim 



Nasza szkoła to gwarancja 

 Bezpieczeństwa 

 Domowej atmosfery 

 Wysokich wyników nauczania  

 Ciekawych zajęć pozalekcyjnych 

  Udziału w unijnych projektach 

 Dobrego startu w przyszłość 



Jak jesteśmy przygotowani na 

przyjęcie sześciolatków? 

 Dostosowanie bazy szkoły: 

- Przygotowaliśmy salę wyposażoną w 
w pomoce do rozwijania dużej i 
małej motoryki dzieci (pomoce za 
12.000zł) w ramach rządowego 
programu Radosna szkoła.  

- Jest to miejsce, gdzie najmłodsi 
ćwiczą, bawią się, rozwijają swoje 
zainteresowania i odpoczywają. 





















Baza szkoły  

 Mamy dobrze wyposażone sale, w których 

odbywają się lekcje i zajęcia pozalekcyjne 

 Pracownię komputerową (10 stanowisk 
pracy) i centrum multimedialne w 

bibliotece (8 stanowisk) 

 Nowoczesne pomoce dydaktyczne (w tym 

aż 4 tablice multimedialne, rzutniki 

mikroskop z kamerą) 

 Gabinet pedagoga,świetlicę i jadalnię 



Baza szkoły 

 Nasze sale są kolorowe, mają nowe 
meble, wiele pomocy do nauki i 
zabawy 

 Są  przyjazne dla ucznia 

 Mamy pełnowymiarową salę 
gimnastyczną (zajęcia na sali ma 
tylko jedna grupa) 







Świetlica  z jadalnią  



Pracownia 
komputerowa 



Czytelnia  





biblioteka 





Sala matematyczna 



Jak dbamy o bezpieczeństwo 

najmłodszych? 

 Szkoła jest monitorowana – 8 kamer 
zewnętrznych i 2 wewnątrz budynku 

 Uczniowie klas I-III mają oddzielny 
korytarz, na którym spędzają 
przerwy, 

 Mają oddzielną szatnię 

 Czas przed i po lekcjach mogą 
spędzać pod opieką wychowawcy  
świetlicy 

 







Mocne strony pracy szkoły 

 

1. Wysoka ocena pracy szkoły po 

wizytacji - 2008.  

2. Wysoki wynik uczniów na 

sprawdzianie po VI klasie 

3. Stwarzanie dodatkowej oferty poprzez 

pozyskiwanie dodatkowych środków 

na zajęcia pozalekcyjne, projekty 

4. Bezpieczeństwo na terenie szkoły 

5. Domowa atmosfera 

 

 



Mocne strony pracy szkoły 

1. Baza - nowe centrum 

multimedialne w bibliotece (8 

komputerów, 2 drukarki) , 

pracownia komputerowa, tablice 

multimedialne. 

2. Bezpieczeństwo uczniów na 

terenie szkoły, monitoring 

3. Współpraca szkoły ze 

środowiskiem. 
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Średnia punktów uzyskanych  na 

sprawdzianie po VI klasie

kraj 30,08 28,61 25,5 29,5 25,3 26,6 25,8 22,6 24,56

woj. 29,37 28,9 25,6 29,35 24,86 26,17 25,4 22,26 24,37

powiat 29,53 28,1 25,09 29,6 24,64 25,8 25,11 22,33 24,77

SP 2 31,04 27,84 28,34 30,1 28,26 29,2 28,7 26,4 27,94

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Mamy wykwalifikowaną, 

doświadczoną i bardzo dobrą kadrę 

 Kadra liczy 15 nauczycieli 

 Nauczyciele mają w swoim dorobku: 
2 Nagrody Ministra, 3 Nagrody 
Kuratora, 17 nagród Prezydenta 
Miasta, 11 odznaczeń (Brązowy 
Krzyż Zasługi), 6 Medali KEN. 



Nasze lekcje są ciekawe 



Ciekawe lekcje 





Organizujemy szereg zajęć 

pozalekcyjnych – np. zajęcia 

sportowe 



Zajęcia pozalekcyjne - koła 

zainteresowań 



Projekty unijne 



Projekt POKL Radość uczenia się 



Projekt POKL Radość uczenia się 



Spotkania z ciekawymi ludźmi  



Warsztaty czerpania papieru 



Jasełka 





Zajęcia z zakresu profilaktyki 



Organizujemy liczne wycieczki, 

klasowe spotkania poza szkołą 



ZIMOWISKO 



Koncerty dla rodziców 



ZAWODY 

SPORTOWE 



Organizujemy Dzień Patrona 

Szkoły – Juliana Tuwima 



Prowadzimy akcje ekologiczne 



Uroczyście zamykamy każdy rok 
szkolny a najlepszy absolwent 
otrzymuje statuetkę. 



www.sp2.wodzislaw-slaski.pl 

 

Zapraszamy do naszej 

jedłownickiej dwójki! 


