


Szkoła Podstawowa 

Sportowa wchodzi w skład  

Zespołu  Szkół Sportowych.  

 Jest to szkoła publiczna.                 

Mieści  się przy  

ul. Koszalińskiej 2b  

w Człuchowie 
  

  

 Nadzór 

pedagogiczny 

prowadzi Pomorski 

Kurator Oświaty. 
 Organem prowadzącym 

jest Powiat Człuchowski. 
 



Dzieci mają do dyspozycji kąciki do zabawy i 

odpowiednio dostosowane meble. Sala lekcyjna 

podzielona jest na część edukacyjną i rekreacyjną.  
Nauka odbywa się głownie przez 

zabawę.  







Dzięki temu, że w szkole nie ma dzwonków 

nauczyciel dostosowuje zajęcia do dzieci i 

kiedy tego potrzebują robi przerwę. 

Dzieci spędzają tyle czasu w klasie,                          

ile nauczyciel uzna za celowe.                              

Zajęcia prowadzone są na boisku, w 

parku, na placu zabaw. 



• Pamiętamy o tym, że zgodnie z podstawą programową 

uczeń ma  3 lata na opanowanie materiału. 

• Indywidualizacja nauczania to nasz priorytet! 



• W planie dnia dziecko ma zapewniony czas na odrabianie lekcji  tzw. odrabianki    

(w ciszy i spokoju może pod nadzorem nauczyciela odrobić lekcje). 

 







ROZWIJAMY DZIECIĘCE PASJE 





Rodzice mogą wybrać dla swoich pociech dodatkowe zajęcia. Oferta jest 

bardzo bogata, gdyż do wyboru jest 16 form rozwijania  zainteresowań.  

 Koło polonistyczne 

 Koło matematyczne 

 Koło teatralne 

 Koło Małych Odkrywców 

 Koło plastyczne 

 Koło rytmiczno – muzyczne 

 Język niemiecki 

 Język włoski 

 

 Mini piłka nożna 

 Mini siatkówka 

 Tenis ziemny 

 Zajęcia na pływalni 

 Taniec 

 Akrobatyka 

 Gry i zabawy ruchowe 

 Judo 

 



AKCJE 

CHARYTATYWNE 
MULTIMISTRZOWSKI 

DZIEŃ RODZINY 
DZIEŃ RODZINY 



Pasowanie na Ucznia, Dzień Chleba, Dzień Życzliwości, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień 

Babci i Dziadka, Bal karnawałowy,  Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Czekolady, Dzień Talentów, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka 

PASOWANIE 

NA UCZNIA 

ANDRZEJ

KI 

MIKOŁAJ

KI 

BAL 

KARNAWAŁOWY 

JASEŁK

A 

DZIEŃ BABCI I 

DZIADKA 



Mały Mistrz, Owoce w szkole, Mleko piję, świat podbiję,  

Klub Bezpiecznego Puchatka, Trzymaj Formę, Szkoła z 

Klasą, Szkoła Odkrywców Talentów. 



• Promujemy zdrowy styl 

życia  poprzez aktywność 

fizyczną, zdrowe odżywianie, 

rozwijanie pasji i 

zainteresowań, umiejętne 

łączenie nauki ze sportem. 

 
TYDZIEŃ  

PROMOCJI  

ZDROWIA 



1. Wzmacnia ciało (Korekta wad 

postawy) 

2. Hartuje. 

3. Uczy wytrwałości i pokory. 

4. Sprawia przyjemność. 

5. Wycisza. 

6. Poprawia zdolność koncentracji. 

7. Zmienia walkę w zdrową 

rywalizację. 

8. Dodaje pewności siebie. 

9. Wzmacnia więzi.  



• Nauczyciel opiekuje się dziećmi przez cały czas pobytu w szkole, także na przerwach. 

• Zapewniamy ciepły posiłek podczas którego czuwa nad dziećmi wychowawca. 

• W każdej klasie opiekę na dziećmi, oprócz wychowawcy, sprawuje asystent. 

 

 

 

BEZPOŚREDNIE 

PRZEJŚCIE ZE 

SZKOŁY NA   BASEN 

POMOC PODCZAS 

SUSZENIA WŁOSÓW   



FERIE 

ZIMOWE 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE 





Dzieci w pierwszej klasie uczą się poprzez zabawę. To nie są sztywne lekcje jakie my – 

dorośli pamiętamy z naszego dzieciństwa.  

Dzieci mają do dyspozycji kąciki do zabawy i odpowiednio dostosowane meble. Sala 

lekcyjna podzielona jest na część edukacyjną i rekreacyjną.  

Nauczyciel dostosowuje tempo pracy do indywidualnych możliwości każdego ucznia. 

Dzieci spędzają tyle czasu w klasie, ile nauczyciel uzna za celowe. Zajęcia prowadzone są na boisku,  

w parku, na placu zabaw. 

Pierwszoklasista może rozwijać swoje uzdolnienia poprzez udział w różnorodnych kołach 

zainteresowań. 

Naturalna potrzeba ruchu  dziecka zaspokojona jest poprzez dwie godziny zajęć ruchowych 

dziennie. 

W przypadku trudności uczeń może skorzystać z zajęć  terapeutycznych z psychologie, 

pedagogiem lub z zajęć wyrównawczych z wychowawcą. 

Opieka nad dzieckiem podczas ferii i przerw świątecznych. Świetlica szkolna czynna od 

6.00 do 17.30. 



OFERUJEMY SZKOLENIE SPORTOWE                             
W DYSCYPLINACH: 



 
 dają radość z gry  

 „rozładowują”  energię witalną nagromadzoną podczas pobytu w szkole 

 kształtują charakter i społeczny aspekt osobowości 

 wspierają  harmonijny rozwój psychofizyczny dziecka 

 wdrażają do stosowania zasad fair play, rozbudzają potrzebę zdrowej sportowej 

rywalizacji 

 uczą  techniki gry 

 rozwijają  zamiłowanie do aktywności ruchowej 

  

  

   
 poprawia kondycję i wydolność 

organizmu 

 zapobiega zwyrodnieniom 

kręgosłupa i wadom postawy 

 poprawia odporność organizmu 

 wspomaga koordynację ruchową 

 pozytywnie wpływa na układ 

oddechowy, krwionośny i trawienny 

 uczy opanowania specyficznego 

oddychania w środowisku wodnym 

  

 
 kształtuje prawidłową postawę ciała 

 wzmacnia korpus mięśniowy 

grzbietu  

 kształtuje sylwetkę oraz koordynację 

ruchową 

 wspiera harmonijny rozwój 

psychofizyczny 

 Jest sportem symetrycznym 

równomiernie rozwija prawą i lewą 

stronę ciała 

  



• Jest to nowa szkoła, z nowoczesnym wyposażeniem i nowatorskim podejściem do ucznia. 

• Za szkołę nie trzeba płacić, w ramach zajęć sportowych nasi uczniowie bezpłatnie korzystają  

ze wszystkich obiektów sportowych. 

• Zapewniamy jeden pełnowartościowy posiłek dziennie, rekompensując tym samym uczniowi 

ubytek energii zużyty podczas intensywnych zajęć sportowych. 

 

• Nasza szkoła jest bezpieczna, bo: 

• mała, kameralna, wszyscy się znamy, nikt u nas nie jest incognito, mimo że nie nosimy 

mundurków szkolnych  ani identyfikatorów 

• na co dzień obserwują nas  kamery połączone w profesjonalny system monitoringu 

• duży nacisk kładziemy na integrację społeczności uczniowskiej; nic tak nie łączy jak 

zdrowa rywalizacja 

 

 

 

• Przychodząc do szkoły sportowej można zyskać dużo nowych możliwości. Nasza szkoła pomaga 

kształtować charakter, rozwijać talenty  i kształcić umiejętności. 

 


