
Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 
z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim 

 
„Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi” 

 

      
 

ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski tel. 32 455 48 30 
ul. 26 Marca 66 44-300 Wodzisław Śląski tel. 32 455 37 36 

 
Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze dziecko uczyło się i rozwijało swoje 

zainteresowania na odpowiednim poziomie, to oferta naszej placówki jest 
tym, czego szukacie. 

 
NABÓR UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 
w roku szkolnym 2017/2018 

 
 

Propozycje klas: 
 

KLASA PIERWSZA INTEGRACYJNA - maksymalna ilość dzieci w klasie integracyjnej to 
20 uczniów. W lekcjach uczestniczy nauczyciel prowadzący oraz nauczyciel wspomagający. 
Uczniowie mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu oraz w zajęciach, logopedycznych, 
rehabilitacji, rewalidacji, terapii EEG Biofeedback, prowadzone są również zajęcia 
z psychologiem. Zapewniamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – 
oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga. Szkoła ma doświadczenie w pracy 
z dzieckiem autystycznym. 
 
KLASY PIERWSZE OGÓLNE – skierowane są dla indywidualistów o szerokich 
zainteresowaniach, którzy pragną uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach. 
 
KLASA SIÓDMA BILINGWALNA (dwujęzyczna) – zwiększona ilość języka angielskiego 
do 5 godzin tygodniowo. W kolejnym roku nauki biologia, matematyka, geografia i plastyka 
prowadzone będą w języku polskim i angielskim. Nabór uczniów z całego powiatu 
wodzisławskiego. 
 
KLASA SIÓDMA SPORTOWA (piłka nożna chłopców/dziewczyn) – nabór uczniów 
z całego powiatu wodzisławskiego. 



Szkoła Podstawowa nr 5 jest od 20 lat szkołą z klasami integracyjnymi. Ma to duży wpływ 
na kształtowanie tolerancji, empatii oraz umiejętności akceptacji odmienności drugiego 
człowieka. Jesteśmy szkołą o największym doświadczeniu w miesicie w pracy z dzieckiem 
niepełnosprawny,. 

Zajęcia edukacyjne prowadzone są pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 
Nasza placówka jest największą szkołą podstawową w Wodzisławiu Śląskim. Ze względu na 
specyfikę odbywają się u nas zajęcia, których nie ma w innych szkołach. I tak uczniowie mogą 
uczestniczyć w zajęciach: 

 rehabilitacji 
 logopedii 
 rewalidacji 
 terapeutycznych. 
 
W naszej szkole uczeń nie tylko poszerza swoją wiedzę w czasie lekcji. Proponujemy bogaty 

wachlarz zajęć pozalekcyjnych dostosowanych zarówno do wieku, jak i zainteresowań dziecka. 
Uczniowie mogą rozwijać swoje zamiłowania uczestnicząc w takich kołach zainteresowań jak: 

 ekologiczne 
 plastyczne 
 chór 
 sportowe (np. koszykówka,  tenis stołowy, zajęcia rekreacyjne) 
 teatralne 
 informatyczne 
 dekoratorskie 
 recytatorskie 
 mitologiczne 
 regionalne  
 pierwszej pomocy przedmedycznej 
 gier i zabaw dla klas I-III 
 szachowe i wiele innych. 

 
W naszej placówce każde dziecko objęte jest szczególną troską. Rozwijamy nie tylko 

zainteresowania dzieci, ale także wyrównujemy braki powstałe w procesie nauczania. W tym 
celu organizowane są zespoły wyrównawcze dla uczniów klas I-III, a dla uczniów klas starszych 
prowadzone są zajęcia w zespołach m.in. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego 
i historii. Ponadto w ramach zespołów klasowych zdolni uczniowie pomagają w nauce kolegom 
mającym trudności z opanowaniem materiału. Wszyscy zainteresowani własnym rozwojem 
mogą poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w następujących kołach przedmiotowych: 

 polonistycznym 
 matematycznym 
 języka angielskiego  
 historycznym 
 przyrodniczym. 

 
Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych nie tylko na szczeblu 

powiatowym i  wojewódzkim, ale także ogólnopolskim.  Możemy poszczycić się laureatami 
i finalistami takich konkursów jak: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, „Europa - nasz 
wspólny dom”, „Mistrz ortografii”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, matematyczny 
„Kangur”. Uczniowie zdobywają laury na przeglądach zespołów muzycznych i teatralnych. 
Uczniowie naszej szkoły od kilkunastu lat osiągają sukcesy sportowe, dzięki którym 



w rywalizacji sportowej wodzisławskich szkół niezmiennie od 12 lat znajdujemy się na 
pierwszym miejscu. 
 
       W szkole realizowanych jest wiele projektów, dzięki którym pozyskiwane są środki z Unii 
Europejskiej oraz budżetu państwa. W ramach kilku z nich nawiązaliśmy współpracę z czeską 
szkołą integracyjną w Karwinie. Posiadamy certyfikaty: „Szkoły z Klasą” oraz „Śląskiej Szkoły 
Jakości” oraz placówki respektującej potrzeby sensoryczne uczniów. 
  

Placówka nasza dysponuje bogato wyposażonymi klasopracowniami, w tym do nauczania 
zintegrowanego. Są tam miejsca, gdzie uczeń może spokojnie odpocząć, czy zrelaksować się. 
Pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice interaktywne. Do dyspozycji uczniów mamy 
także: 

 bibliotekę 
 centrum multimedialne 
 pracownię komputerową 
 świetlicę 
 kuchnię i jadalnię 
 salę gimnastyczną 
 salę do rehabilitacji 
 gabinet logopedy 
 salę do zajęć wyrównawczych 
 gabinet pedagoga 
 gabinet higienistki 
 kompleks boisk „Orlik 2012” 
 w okresie zimowym lodowisko. 
 

   
 

pracownie nauczania zintegrowanego 

   
 

      pracownia przyrodnicza             centrum multimedialne 



   
 

      pracownia historyczna             pracownia komputerowa 

   
 

       świetlica szkolna 

   
            stołówka 

 

               
 

            sala do rehabilitacji                     gabinet pedagoga 

 



   
 

 kompleks boisk „Orlik 2012” 

 

   
 
                            Dzień Marchewki Szkoła Promująca Zdrowie   Dzień Jabłka 

   
 

          Hol     Sala lekcyjna 

 

   
 

          Hala sportowa 


