
Warto być uczniem 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Motto placówki:  

„SZKOŁA NASZYM DRUGIM DOMEM”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 

ul. Górnicza 7



Największe atuty placówki:

 Szkoła zapewnia opiekę dzieciom rodziców

pracujących od godz. 7.00; świetlica funkcjonuje

do godz. 15.30

 Na zajęciach wszyscy mają możliwość korzystania z tablic interaktywnych lub

pracowni komputerowej; posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

przedmiotowych, artystycznych i sportowych

 Cały obiekt jest monitorowany

 Dysponujemy zadbanym terenem z boiskiem do koszykówki i siatkówki

 Na co dzień korzystamy także z Siłowni „Pod chmurką” oraz ciągle doposażanego

placu zabaw

 Uczniowie bez ograniczeń korzystają ze stołów tenisowych

 Posiadamy również dmuchany zamek,

z którego najchętniej korzystają przedszkolacy i klasy młodsze



Programy i projekty edukacyjne:

- „Aktywne, sportowe ferie” we współpracy z Urzędem Miasta 
Wodzisławia Śląskiego

- „Fantastyczne możliwości” - współpraca z Urzędem Miasta i Pracownią Profilaktyki 
Młodzieżowej „PRO-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

- „Przyjaciele Zippiego” - współpraca z Urzędem Miasta

- „Sojusz Pełny Talerz” - Kulczyk Foundation, Śląski Bank Żywności w Chorzowie

- „Socrates of nature – Summer School” - Grupa Wyszehradzka



Stawiamy na zdrowe odżywianie:

 Posiadamy stołówkę, w której codziennie można 

zjeść pełnowartościowy posiłek, przygotowywany 

wyłącznie z naturalnych produktów

 Na terenie szkoły działa sklepik -

jedyna w mieście Spółdzielnia Uczniowska 

prowadzona przez uczniów szkoły podstawowej 

pod opieką nauczyciela

 Propagujemy samodzielność od najmłodszych lat –

w każdą środę przedszkolacy własnoręcznie 

przygotowują kanapki z sezonowych warzyw

 Bierzemy udział w licznych akcjach i programach

promujących zdrowie, np. „Żółty talerz”; 

„Trzymaj formę”, „Śniadanie daje moc”,

organizujemy Dni Profilaktyki Zdrowia oraz 

Tydzień Edukacji Globalnej 



Stawiamy na kreatywność:

- W naszej placówce 5 nauczycieli posiada certyfikat „Lidera kreatywnej edukacji”

- Dwukrotnie zwyciężaliśmy w Wodzisławskim Festiwalu Kreatywności; 

reprezentowaliśmy placówkę na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination 
Imagination we Wrocławiu w 2016r., będziemy uczestnikami Olimpiady International 
Invitational w marcu 2017r. 

- Realizujemy innowacje pedagogiczne „Kreatywna Edukacja – twórcze
rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”;
„Programowanie w języku Scratch z zastosowaniem układu Arduino Uno”; „Kolorowa
ortografia”

- Posiadamy liczne certyfikaty m.in.:
*„Szkoła Kreatywności i Innowacji”,
*„Szkoła przyjazna dla sześciolatka”
*„Przedszkole dobrze przygotowujące
do szkoły”

*„Przedszkole z pasją”



Stawiamy na współpracę:

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem 

„RAZEM NA SZYBIKU”

- od kilku lat organizujemy imprezy środowiskowe 

tj. Mikołajki, Dzień Seniora, Dzień Rodziny,

- prowadzimy corocznie konkurs ekologiczny na zbiórkę surowców wtórnych                        

(nagrody rzeczowe dla aktywnych rodzin, wycieczki dla dzieci, solanka w salach                   w 

okresie grzewczym),

- organizujemy półkolonie letnie w czasie wakacji dla uczniów,

- angażujemy uczniów do pracy w pracowni plastyczno - witrażowej,

- prowadzimy szkółkę piłkarską  dla 

najmłodszych dziewczynek i chłopców – tzw. „Orliki”,

- organizujemy zajęcia dodatkowe z j. angielskiego 

i matematyki.

Współpracujemy również z firmą POL-EKO-APARATURA, która jest 

Oficjalnym Przyjacielem Przedszkola


