Dla Artystów













koło teatralne „Trapez” i „Mały Trapez”
występy grupy teatralnej na miejskich imprezach
zespół wokalny
zajęcia artystyczne
kółko fotograficzne
bogato wyposażona sala artystyczna
wyjazdy na musicale do Warszawy
wycieczki do teatru i obiektów kultury
konkursy plastyczne i muzyczne
profesjonalny sprzęt nagłaśniający i scena ze światłami
radiowęzeł prowadzony przez uczniów

Dla Sportowców














zajęcia gimnastyczno-taneczne
grupy taneczne
zajęcia z piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykowej
zajęcia wychowania fizycznego na basenie
prestiżowe konkursy sportowe
zawody, rozgrywki, turnieje
profesjonalne zaplecze sportowe: hala sportowa i sala gimnastyczna, pobliski „Orlik” i
plac zabaw
wyjazdy do Aquaparku
wyjazdy na pełnometrażowe lodowisko
oferty wyjazdów na narty lub snowboard
wyjazdy na mecze profesjonalnych drużyn
egzamin na kartę rowerową i pływacką

Dla Aktywistów
i Społeczników

• uczestnictwo w Wolontariacie:
o zbiórki żywności
o akcja charytatywne, wspomagające potrzebujących
o wsparcie przytuliska dla zwierząt
o pomoc w nauce koleżankom i kolegom ze szkoły
o ogólnopolskie projekty edukacyjne związane z prawami człowieka Amnesty
International
o dzień gier i zabaw dla przedszkolaków
 PCK:
o kwesty, zbiórki odzieży, kiermasze świąteczne
o imprezy integracyjna z mieszkańcami DPS Zameczek
 Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
o organizacja Dnia Zwierząt
o zbiórka karmy dla zwierząt
o konkursy
 Samorząd Szkolny
o organizacja licznych imprez szkolnych, np. akcje charytatywne, dyskoteki
o udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta

Dla Naukowców













szalona chemia i fizyk czyli lekcje i koła zainteresowań w formie laboratoryjnej
udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
konkursy wiedzowe na różnych szczeblach od szkolnego do ogólnopolskiego
wycieczki tematyczne, np. do Planetarium Śląskiego, Centrum Nauki „Kopernik”, na
Uniwersytet Śląski (wykłady z przedmiotów ścisłych), do bibliotek z tradycjami
żywe lekcje biologii
spotkania historyczne z ciekawymi postaciami czy też Bractwami Rycerskimi
możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań naukowych poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technologii ICT, poprzez dostęp do Internetu, komputerów, rzutników,
nagłośnienia w każdej sali lekcyjnej, jak również tablic interaktywnych w salach i na holu
Centrum Informacji Naukowej z dostępem do Internetu
liczne, różnorakie koła zainteresowań
mnemotechniki – sposoby efektywnego uczenia się

Dla Językowców















nauczane języki: angielski, niemiecki, na życzenie Rodziców język francuski i rosyjski
biblioteczka anglojęzyczna
język mniejszości narodowej - niemiecki
specjalistyczne pracownie językowe
konwersatoria i zajęcia dla ciekawych języka i kultury danego kraju
wyjazdy na przedstawienia i filmy w językach obcych
wycieczki zagraniczne
współpraca z Instytutem Goethego i ambasadami
Powiatowy Konkurs „Śpiew łączy Europę”
Dni Językowe
czytanie literatury i prasy w oryginale
udział w międzynarodowych projektach: E-Twinning, Erasmus +
językowe wieczory tematyczne

Nasza Szkoła

Pracownia geograficzna

Hol główny ze sceną teatralną

Pracownia klas 1-3

Hala sportowa

Świetlica szkolna

Pracownia klas 1-3

Pracownia klas 1-3

Pracowania specjalistyczna-językowa

Hol dla klas 1-3

Specjalistyczna pracownia
informatyczna

Pracownia artystyczna

Kawiarenka szkolna

Parking dla rowerów

Patio

