


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY 

WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE 
 

„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie  
kosztowne – najtrwalsze, najpewniejsze, 
najświetniejsze ze zdobyczy” 
 

K. Przerwa - Tetmajer 



Drodzy Rodzice! 
 
Przed Wami wybór szkoły Waszego dziecka. 
Zachęcamy do wyboru Szkoły Podstawowej nr 9. 
Nie obawiajcie się obniżenia wieku szkolnego. 
Zapewniamy, że to najlepszy czas na rozpoczęcie 
edukacji przez Wasze dzieci. Pozwólmy dzieciom 
poznawać świat, nowych przyjaciół oraz uczyć się 
samodzielnego myślenia już teraz a ich sukces będzie 
gwarantowany. 





Naszym uczniom zapewniamy pełny i wszechstronny 
rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny 
i fizyczny. 
 
Szkoła Podstawowa nr 9 to placówka bezpieczna, 
przyjazna i gotowa na przyjęcie sześciolatków. 





nauka języka angielskiego kl. 1-6 (zajęcia rozwijające 
zainteresowania, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 
uczniów; udział nauczycieli w programach Comenius i 
Erasmus) 





zajęcia komputerowe 
 



zajęcia wychowania fizycznego w sali 
gimnastycznej, hali GOSiR, sali zabaw, na basenie 
nauka pływania dla najmłodszych 
gimnastyka korekcyjna w sali korekcyjnej 



 
zajęcia wyrównawcze 
zajęcia logopedyczne (od roku 2014/2015 trzech 
logopedów; praca w oparciu o profesjonalny sprzęt i 
pomoce logopedyczne w specjalnie przygotowanym 
gabinecie) 



zajęcia rozwijające zainteresowania: plastyczne, 
muzyczne, teatralne, sportowe, taneczne, modelarskie 
diagnoza i rozwijanie talentów w ramach projektu 
„Odkrywamy talenty” 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 



dostosowanie programów i podręczników do wieku uczniów 
udzielanie wsparcia w zakresie indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych (współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty) 
indywidualizacja procesu nauczania – dostosowanie form 

    i metod pracy do potrzeb psychofizycznych dziecka 
zajęcia w zakresie savoir – vivre „Nasze małe gospodarstwo” 



 
wolontariat 
udział w programach i projektach edukacyjnych 
• „Szklanka mleka” 
• „Owoce w szkole” 
• „Zdrowe śniadanie” 
• „Ratujemy i uczymy ratować” 
• „Klub Bezpiecznego Puchatka” 
• „Odkrywamy talenty” 
• „W-f  z klasą” i inne 

 
 



dobrze wyposażone sale lekcyjne z kącikiem zabaw dla dzieci 





bogaty wachlarz pomocy dydaktycznych pozyskanych w wyniku 

realizacji różnorodnych projektów rządowych np. „RADOSNA 

SZKOŁA” projektów unijnych 

nauka w klasach do 25 uczniów 

rozpoczynanie zajęć w kl. 1 o godz. 8.00 

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy zgodnie z 

potrzebami dzieci i rodziców 

odrębna świetlica dla dzieci 6 - letnich 

pomoc socjalna (stypendia, zakup podręczników, odzieży, 

paczek dla dzieci w trudnej sytuacji losowej) 

moduły lekcyjne regulowane przez wychowawcę klasy 



zajęcia adaptacyjne dla 6 – latków 



wycieczki 



 

rajdy 

wyjścia do kina, teatru 

 



imprezy okolicznościowe 

festyny 

zajęcia otwarte dla rodziców 



obiady w stołówce szkolnej 
zdrowe śniadania; ciepły napój w okresie zimowym, zimny – w okresie 
letnim 



bezpieczeństwo w szkole oraz podczas wycieczek szkolnych 
opiekę pielęgniarki szkolnej 
możliwość korzystania z biblioteki szkolnej i Centrum Multimedialnego 





MAMY LAUREATÓW I FINALISTÓW  KONKURSÓW  WOJEWÓDZKICH 

Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego 

II Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 

II Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 

XVII Konkursu  Wiedzy o Wielkopolsce  

Konkursu Parków Krajobrazowych „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego 

świata poznawanie” 

Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 

Laureatów Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego  

I miejsce w Mistrzostwach Gniezna Szkół Podstawowych w unihokeju w 

kategorii chłopców 

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Sportowo – Ekologicznym Klas 

Drugich 

III miejsce XIII Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o puchar 

Tymbarku” 

II miejsce w „Igrcach Mikołajkowych” klas trzecich 

 

 

 









UDOSTĘPNIAMY 
salę gimnastyczną, boiska zewnętrzne 

dobrze wyposażone sale lekcyjne (trzy tablice interaktywne, 

rzutniki, ekrany, laptopy, telewizory itp.) 

dostęp do hali sportowej i basenu 

trzy pracownie komputerowe 

salę zabaw (miejsce zabaw najmłodszych) 

gabinety pedagoga i logopedy 

bibliotekę, Centrum Multimedialne 

świetlicę 

salę indywidualizacji zajęć 

kąciki zabaw 

stołówkę i kuchnię szkolną 



Systematyczny kontakt z wychowawcami i dyrekcją. 

Pełen dostęp do informacji dotyczących pracy klasy i szkoły. 

Systematyczny kontakt w ramach dni otwartych i wywiadówek. 

Udzielanie indywidualnej pomocy  w rozwiązywaniu problemów 

edukacyjnych i wychowawczych. 

Aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły. 

Aktywną współpracę i możność wpływania na jakość pracy szkoły 

    w ramach kompetencji Rady Pedagogicznej. 

 



Dzień Dziecka 



Uroczystości 









tel. 61 426 51 13 

e-mail: sp9gniezno@post.pl 

www.sp9.gniezno.pl 

http://www.sp9.gniezno.pl/

