
Szkoła moich marzeń 

Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu 



Pójście do szkoły to bardzo ważny etap          
w życiu dziecka. 

 
Rodzic zadaje sobie pytania: 

•  Kim będzie jego dziecko?  

•  Jakie sukcesy odniesie w życiu? 

•  Jak się będzie uczyć?  



Czy moje dziecko jest gotowe? 
 „Dojrzałość szkolna”  

stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia 
obowiązków, jakie niesie za sobą życie szkolne. 
Dziecko powinno stawić czoła systematycznemu 

wysiłkowi związanemu z: 

• codziennym, wczesnym wstawaniem,  

• regularnym odrabianiem lekcji,  

• przebywaniem w zorganizowanej grupie dzieci. 

 



Nasza Szkoła jest: 

• BEZPIECZNA 

• NOWOCZESNA 

• OTWARTA 

• INNOWACYJNA 

• PRZYJAZNA 



Dbamy o bezpieczeństwo uczniów 

• Portiernia 

• Szkolenia z pierwszej 
pomocy 

• Oddzielne segmenty 



Przyjazna przestrzeń do nauki 

Część edukacyjna Część rekreacyjna 



Nowoczesne lekcje 

W każdej sali jest nowoczesna  

tablica multimedialna 

Edukacja informatyczna 
odbywa się w sali 
komputerowej 



„Lekki 
tornister” 

Każdy uczeń 
ma możliwość 
pozostawienia 

w klasie  
części książek 
i przyborów 
szkolnych. 



Zajęcia ruchowe  
odbywają się  

na sali gimnastycznej, rekreacyjnej  
lub korekcyjnej. 



W klasie 
pływackiej  

oraz na zajęciach 
dodatkowych 

uczniowie 
korzystają z 

basenu. 



W okresie 
wiosenno-letnim 
zajęcia sportowe 
prowadzone są 

również  
na świeżym 

powietrzu i na 
placu zabaw. 



Dodatkowo uczniowie objęci są opieką: 

•Pedagoga szkolnego 
 
•Psychologa szkolnego 
 
•Logopedy  
 
•Pielęgniarki szkolnej 
 



Po zajęciach uczniowie mogą korzystać ze: 

•Stołówki szkolnej 
 
•Świetlicy szkolnej 
 



Czas po lekcjach dzieci 
mogą spędzić na licznych              
i bardzo atrakcyjnych 
zajęciach dodatkowych: 



• koła zainteresowań,  

• zajęcia językowe, 

• zajęcia artystyczne, 

• zajęcia eksperymentalne, 

• zajęcia teatralne, 

• zajęcia szachowe, 

• zajęcia taneczne, 

• zajęcia sportowe, 

• grupa cheerleaderek, 

• i wielu innych 

 



NIE SAMĄ NAUKĄ UCZEŃ ŻYJE! 
 
Oto niektóre projekty, które na co dzień wypełniają czas w 
naszej szkole: 
 
- spotkania marzeń 

- jarmark „Przedsiębiorcze dzieciaki”; 

-  Kino plenerowe 

- czytanie pod chmurką, 

- pokazy rycerskie,  

- mobilne planetarium,  

- wspólne zdrowe śniadania i kuchnia molekularna; 

 
I wiele innych 



KLASY 
PROFILOWANE 
W ROKU SZK. 

2020/21 

Zapraszamy do klas o profilu: 

• pływackim – test sprawnościowy oraz 
badania lekarskie 

 

• artystycznym 

 

• z dodatkowym językiem niemieckim 



Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? 

Proponujemy 
różnorodne zajęcia 

pozalekcyjne 
 
 

Oferujemy bogato wyposażone 
sale  

do nauki i zabawy 

 Wygrywamy liczne 
konkursy i zawody  

sportowe 

Troszczymy się  
o bezpieczeństwo 
naszych uczniów 

 
Rozbudzamy talenty  
i zainteresowania 

Mamy klasy 
sportowe i 
profilowane 



Od 9 marca ruszyły  

zapisy do klas pierwszych  

na rok szkolny 2020/21. 

 Zapraszamy do sekretariatu szkoły. 

 

Szczegóły na stronie internetowej: 

www.sp45bytom.pl 

 

W czerwcu odbędzie się zebranie dla rodziców. 

 

http://www.sp45bytom.pl/

