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O szkole: Samodzielna Szkoła Podstawowa nr 1 powstała 1.09.2017 r. z przekształcenia się Zespołu
Szkół nr 1 (szkoła podstawowa i gimnazjum). Szkoła Podstawowa nr 1 funkcjonuje w dzielnicy od
1878 roku i ma bogatą historię. Od roku 2009 patronem szkoły jest Jan Paweł II. Szkoła ma wiele
znaczących osiągnięć w konkursach przedmiotowych, jak i w sporcie. Posiada certyfikaty: Śląskiej
Szkoły Jakości, Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły z klasą.

Baza szkoły: 17 sal lekcyjnych i pracowni, duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna,
plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki plażowej, mała siłownia plenerowa,
biblioteka szkolna, świetlica. Szkoła należy do projektu „Cyfrowa Szkoła”.
Opieka: Szkoła zapewnia opiekę świetlicową (dla pracujących obojga rodziców), pedagoga
szkolnego, zajęcia z logopedą, zajęcia z terapeutą SI.
Stołówka: W szkole działa stołówka szkolna (koszt obiadu to 3,5 zł). Oprócz tego szkoła
bierze udział w programie „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”.
Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1: 20 godzin i dodatkowo 2 godziny religii.
W tym:
•
•
•
•
•

Edukacja plastyczna - 1 godz.
Edukacja muzyczna - 1 godz.
Wychowanie fizyczne - 3 godz.
Zajęcia komputerowe - 1 godz.
Język angielski - 2 godz.

Razem uczeń przebywa w szkole 22 godziny lekcyjne.
Podręczniki:
Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia są darmowe.
Podręcznik do religii „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”,
autor J. Szpet, D. Jackowiak (podręcznik i karty pracy) – zakupu dokonuje rodzic.
Ubezpieczenie ucznia od nieszczęśliwych wypadków: Ubezpieczenie jest całkowicie
dobrowolne. Rodzic sam ubezpiecza indywidualnie dziecko u wybranego ubezpieczyciela.
W trakcie wycieczek na terenie Polski nie jest wymagane ubezpieczenie ucznia.

Niezbędnik pierwszoklasisty:
liczydło,
patyczki do liczenia,
zeszyty z wąską liniaturą (16 kartkowe),
zeszyt w kratkę (16 kartkowy),
papierowa teczka na prace ucznia+ 20 koszulek,
blok rysunkowy z białymi kartkami (format A4), blok techniczny z białymi oraz drugi
kolorowymi kartkami(A4), zeszyt wycinanek- wszystko podpisane w teczce plastycznej,
kredki- pastele, ołówkowe, świecowe,
plastelina,
farby plakatowe + pędzelki,
bibuły (różne kolory-4 szt.),
dobrze tnące nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami,
klej w sztyfcie,
piórnik z podstawowym wyposażeniem (2 ołówki, gumka, linijka, temperówka, nożyczki, klej),
strój gimnastyczny w podpisanym worku,
tenisówki,
ryza papieru ksero.

