
 Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie, 
mieszczącej się przy ulicy Staszica 5. Placówka powstała w 1965 roku. Posiada 
wieloletnią tradycję i bogatą obrzędowość. W wyniku reformy oświaty w 1999 roku 
SP 9 przekształcona została w sześcioklasową szkołę podstawową. Od tego momentu 
uzyskaliśmy wiele certyfikatów m. in.  

 Szkoła bierze udział w wielu projektach edukacyjnych. Przystępuje do pro-
gramów rządowych. Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia wszechstronny 
rozwój dziecka. Bazę stanowią: sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sala języ-
kowa wyposażona w tablicę interaktywną, sala gimnastyczna, sala do gimnastyki 
korekcyjnej, boiska ze sztuczną nawierzchnią, Centrum Multimedialne, sala kom-
puterowa dla kl. I - III wyposażona w laptopy i tablicę interaktywną, biblioteka, 
świetlica ze stołówką. 
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NASZA OFERTA 

 zajęcia adaptacyjne dla sześciolatków 

 

 zajęcia wyrównawcze 

 oddzielna świetlica dla dzieci sześcioletnich 

 pomoc socjalna (stypendia, zakup podręczników, odzieży, paczek dla dzieci) 

 promocja talentów—realizacja projektu „Odkrywamy talenty” 

 udział w programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” 

 moduły lekcyjne regulowane przez wychowawcę klasy 

 festyny, zajęcia otwarte dla rodziców 

 zajęcia w zakresie savoir-vivru 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

 zajęcia logopedyczne 

 zajęcia komputerowe 

 gimnastyka  korekcyjna 

 nauka języka angielskiego w klasach 1-6 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 sportowe  

 matematyczne 

 ekologiczne 

 historyczne  

 biblioteczne 

 artystyczne  politechniczne  krajoznawczo-turystyczne 

 wolontariatu 

 przyrodnicze 

 komputerowe 

 recytatorskie 

 języka angielskiego 

 artystyczno-teatralne 

 zajęcia praktyczne—„Nasze małe gospodarstwo domowe”  

 plastyczne 

 Ognisko Misyjne  czytelnicze 

mailto:sp9gniezno@post.pl
http://www.sp9gniezno.neostrada.pl


Wypoczynek dzieci: 

półkolonie zimowe i letnie, wycieczki krajowe i zagra-
niczne (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Karpacz, Zako-
pane, Berlin, Praga, Londyn) wycieczki tematyczne 
(agroturystyka, wyjazdy do lasu, zakładów pracy) obozy 
letnie (Kołobrzeg, Zakopane) 

Biblioteka 

Z biblioteki i z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczy-
ciele, inni pracownicy szkoły a także rodzice. Księgozbiór biblioteki 
liczy ok. 13.000 książek, z czego przeważającą część stanowi litera-
tura dla dzieci i młodzieży. Biblioteka posiada również zbiory au-
diowizualne. W bibliotece znajduje się Centrum Informacji Multi-
medialnej. Do dyspozycji uczniów jest 8 komputerów z dostępem 
do Internetu. 

Sport szkolny 

Nasza szkoła w oparciu o szeroką bazę sportową rozwija wszech-
stronnie zainteresowania uczniów. Zajęcia wychowania fizyczne-
go odbywają się w terenie, na boiskach sportowych, w sali gim-
nastycznej, na basenie i hali GOSiR. Prowadzone są zajęcia z 
gimnastyki korekcyjnej w przystosowanej do tego celu salce. 

Opieka medyczna: 

Opiekę medyczną nad uczniami przebywają-
cymi w szkole sprawuje higienistka p. Krysty-
na Wardęga. 

Świetlica szkolna 

W świetlicy uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, zamiłowania i uzdolnie-
nia poprzez udział w zajęciach: sportowych, czytelniczych, plastycznych, umuzy-
kalniających i praktyczno-technicznych. Świetlica jest miejscem, w którym wszy-
scy uczniowie przyjemnie i pożytecznie spędzają czas przed udaniem się na lek-
cje i po ich zakończeniu. Oferujemy płatny posiłek w stołówce szkolnej. Wszyscy 
uczniowie mogą, skorzystać z ciepłego napoju w okresie jesienno--zimowym. Dzieci z 
rodzin najuboższych korzystają z bezpłatnych obiadów i śniadań. 

Pedagog 

Różnych porad dotyczących dy-
daktyki, wychowania i opieki 
udziela pedagog szkolny.  

Sala zabaw 

Sala zabaw powstała w ramach rządowego programu RADOSNA SZKO-
ŁA. Z myślą o najmłodszych wyposażono ją w szereg pomocy dydak-
tycznych oraz zabawek gwarantujących wszechstronny rozwój dzieci. 

Logopeda 

Wszyscy uczniowie objęci są opieką logope-

dyczną. Od roku 2014/2015 zajęcia logope-

dyczne prowadziło będzie trzech logopedów. 


