
POSZERZAMY WIEDZĘ 

 

W naszej szkole praca dydaktyczno-wychowawcza  planowana jest zgodnie z podstawą programową 

kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół i określonych rodzajów niepełnosprawności. 

Nauczyciele samodzielnie podejmują decyzję w sprawie poszerzenia treści wskazanych w podstawie 

programowej. Mają swobodę stosowania takich metod nauczania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród 

uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.  

Udział i sukcesy osiągane przez uczniów w wielu zawodach umiejętności oraz w konkursach przedmiotowych 

są ważnym miernikiem opanowania przez nich wiadomości i umiejętności. Sukcesy wzmacniają samoocenę  

i wiarę we własne możliwości. Pozwalają zdobyć prestiż wśród koleżanek i kolegów w szkole. 

Szkoła organizuje wiele konkursów wiedzy, dostosowanych do poziomu uczniów. Są to konkursy o różnej 

tematyce jak i różnym zasięgu – od konkursu klasowego, poprzez szkolny i międzyszkolny, po regionalny, 

organizowany dla szkół z województwa. Uczniowie uczestniczą również w konkursach organizowanych poza 

szkołą, przez inne instytucje.  

Przykładem corocznych  zmagań konkursowych 

uczniów w różnych dziedzinach wiedzy jest "Dzień 

Europejski", podczas którego uczestnicy muszą 

wykazać się wiedzą dotyczącą państw należących 

do Unii Europejskiej. Podczas "Dnia Wiedzy ze 

Słońcem" uczniowie rozwiązują zadania                           

z matematyki i fizyki, a także odpowiadają na 

pytania z języka polskiego i biologii. Dla uczniów 

młodszych organizowane są m.in „Dzień języka 

ojczystego” czy „Łamigłówki językowe”. 



 

 

Dla wszystkich organizowane są edukacyjne wycieczki, wyjazdy                        

i wyjścia do muzeów, bibliotek i innych instytucji oferujących ciekawe 

i poszerzające wiedzę lekcje edukacyjne. Nasi uczniowie biorą udział 

w wielu w wielu projektach przedmiotowych, uczestniczą w 

prelekcjach oraz w ciekawych, wzbogacających pokazach                                    

i warsztatach – np. systematycznie organizowane pokazy zwierząt, 

warsztaty etnologiczne. Poziom trudności dopasowany jest do wieku    

i rodzaju niepełnosprawności ucznia.   

 



Na przestrzeni lat uczniowie naszej szkoły osiągnęli też wiele znaczących sukcesów, konkurując 

niejednokrotnie z uczniami szkól ogólnodostępnych. Oto najważniejsze sukcesy, które zapisały się na kartach 

historii szkoły: 

 Nagroda indywidualna – laureat XIV Powiatowego Konkursu Historycznego pt.: „1050 Rocznica Chrztu 

Polski”-  rok szkolny 2015/2016;  

 Tytuł „Mistrza ortografii Śląska placówek szkolnictwa specjalnego” w kategorii szkół podstawowych 

dla uczennicy klasy 6 w wojewódzkim konkursie ortograficznym – rok szkolny 2015/2016; 

 Tytuł „Mistrza ortografii Śląska placówek szkolnictwa specjalnego” w kategorii szkół gimnazjalnych 

dla ucznia 2 klasy gimnazjum w wojewódzkim konkursie ortograficznym - rok szkolny 2015/2016; 

 Laureaci XIII Powiatowego Konkursu Historycznego "70 Rocznica Marszu Śmierci" - rok szkolny 

2014/2015; 

 I Miejsce  „Najsprawniejszy w zawodzie – kucharz małej gastronomii” pod patronatem Kuratorium 

woj. Śląskiego – rok szkolny 2014/2015; 

 Wyróżnienie V Powiatowego Konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną z matematyki  -  

rok szkolny 2014/2015; 

 Tytuł „Mistrz Ortografii Województwa Śląskiego” dla uczniów placówek szkolnictwa specjalnego - rok 

szkolny 2014/2015; 

 wyróżnienie w kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne w XII Powiatowym Konkursie 

Historycznym pod hasłem „150 rocznica Powstania Styczniowego” – rok szkolny 2013/2014; 

 I miejsce w VIII Diecezjalnym  Konkursie  Ewangelicznym - rok szkolny 2011/2012; 

…… i innych, jeszcze starszych. 
 

 


