
Oferta edukacyjna i wychowawcza  
Szkoły Podstawowej nr 12 

w ZS-P nr 2 w Gliwicach 



Uczymy i wychowujemy ….  w szkole i w terenie. 



   Pielęgnujemy pamięć o naszym patronie 
Podczas corocznych obchodów „Święta Patrona” uczniowie starają się zgłębić dokonania  

Mikołaja Kopernika i poszerzyć wiedzę o Układzie Słonecznym. Organizowane są liczne konkursy  

i przedsięwzięcia przybliżające sylwetkę Mikołaja Kopernika i tematykę Układu Słonecznego.  

Co roku uczniowie klas piątych walczą podczas „Kopernikiady” o statuetkę „Kopernikusa Roku”. Dużym 

powodzeniem cieszy się mobilne planetarium, w którym dzieci „orbitują” we Wszechświecie.. 

 



Wspieramy rozwój dzieci w ramach pomocy 
pedagogiczno-psychologicznej 

Prowadzone są dla uczniów  
sesje terapeutyczne ze specjalistami: 

- pedagogiem, 
- psychologiem, 
- logopedą, 
- neurologopedą, 
- surdologopedą, 
- tyflopedagogiem. 

Organizujemy dzieciom zajęcia: 

- wczesnego wspomagania rozwoju (dla klas “0”), 
- rewalidacyjne, 
- korekcyjno - kompensacyjne. 



Zapewniamy zajęcia świetlicowe w salach i na boisku   
Tutaj dzieci mogą odrobić lekcje, 

poczytać czy pobawić się.  

Tu też uczą się  poczucia estetyki 

poprzez wykonywanie elementów 

zdobniczych do wystroju świetlicy, 

gazetek tematycznych oraz kartek 

świątecznych na świetlicowe 

kiermasze. 

  



Zapewniamy zajęcia świetlicowe w salach i na boisku   



Przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych 

Każdego roku nasi uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygotowujących ich do egzaminów 

zewnętrznych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Ósmoklasiści mają też możliwość oswojenia  

egzaminacyjnego stresu biorąc udział w co najmniej jednym egzaminie próbnym.  

Dzięki temu osiągają dobre wyniki. 



Realizujemy różne projekty edukacyjne, np. Erasmus  

Nasi uczniowie w ramach projektu Erasmus+ Ready2Aid odwiedzili Niemcy i Rumunię.  

W ramach tego projektu przyjęliśmy także gości z zagranicy. Wspólne zajęcia, zwiedzanie 

i wymiana doświadczeń były źródłem radości i okazją do sprawdzenia swoich umiejętności językowych.  



Dbamy o edukację do bezpieczeństwa.   

Szkoła co roku umożliwia 
uczniom  
zdobycie Karty Rowerowej.   

 



“Ratujemy i uczymy ratować”  
Już od 16-tu lat najmłodsi uczniowie naszej szkoły biorą udział w szkoleniu z podstaw 

ratownictwa. Każdy pierwszak wie, jak wezwać służby ratunkowe, jak ułożyć poszkodowaną 

nieprzytomną osobę w pozycji bocznej ustalonej oraz w jaki sposób wykonać resuscytację 

krążeniowo-oddechową. Te lekcje dzieci traktują bardzo poważnie. Bo to są lekcje życia. 



“Ratujemy i uczymy ratować”-  

to  nie tylko pokaz. Na tych zajęciach każde dziecko ma okazję przećwiczyć swoje 

umiejętności na kolegach :) oraz z użyciem profesjonalnego fantomu. 



Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia 
Nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego wdrażamy naszych uczniów do zdrowych nawyków. Służą temu 
także: zajęcia basenowe, sks, program Codzienna Mila, pozalekcyjne treningi judo czy zespołu Gaduły 
jak i wycieczki rekreacyjne.  



“The Daily Mile” (Codzienna Mila) 

Jesteśmy jedną z zaledwie jedenastu szkół w Polsce, która, dzięki pani Ewie Figiel i jej uczniom,  

od 4 lat bierze udział w tym międzynarodowym programie. Powstał on 10 lat temu w Szkocji i polega 

na codziennym przebiegnięciu przez uczniów całej klasy jednej mili, czyli ok 1,6 km. 

Może trudno w to uwierzyć, ale niektórzy uczniowie w naszej szkole codziennie biegają milę. 

A z tego biegania mają mnóstwo frajdy! I odporność, wytrzymałość, lepszą koncentrację, 

dobry apetyt, spokojny sen….  



“The Daily Mile” (Codzienna Mila) 
Czasami dzieci przypinają numer startowy i biegają w zawodach. Czasem bieganiem pomagają 

innym. A czasem zarażają bieganiem swoich rodziców. I o to chodzi! A w zasadzie – o to 

biega! 
 



Popularyzujemy czytelnictwo - np. poprzez 
Świerszczykowy Klub Książkowy 
   Już od 8 lat w bibliotece szkolnej organizowane 
są cykliczne spotkania Świerszczykowego 
Klubu Książkowego.   

Książkomaniacy czytają, słuchają, śpiewają, 
uczestniczą w czytelniczych konkursach, zawodach 
sportowych, spektaklach kinowych i teatralnych, 
wyruszają na przyrodnicze wędrówki, odwiedzają 
miejskie biblioteki, a wszystkie te działalności 
inspirowane są kolejnymi wydaniami miesięcznika 
,,Świerszczyk’’. 

Uczestniczą też w zajęciach plastyczno - 
technicznych, które rozwijają estetyczną wrażliwość 
oraz pozwalają na udział w licznych konkursach ,  
gdzie   zdobywają   wyróżnienia  
i nagrody.  
Więcej informacji czytaj: 
http://zsp2.gliwice.pl/index.php/biblioteka/  

 



Uczymy wrażliwości społecznej poprzez udział 
w licznych kampaniach, projektach i akcjach. 
  
  Kampania UNICEF “Wszystkie Kolory Świata” 

 Za udział w VI edycji tej ogólnopolskiej kampanii 

edukacyjno-promocyjnej UNICEF, nasza szkoła 

otrzymała w roku szkolnym 2021/2022 certyfikat 

placówki społecznie odpowiedzialnej.  

   Dzięki internetowo przeprowadzonej  aukcji 

uszytych  przez  dzieci  laleczek   zebraliśmy   

1260  zł  i przekonaliśmy się, że pomaganie jest 

nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne! 



 Uczymy wrażliwości społecznej poprzez udział 
w licznych kampaniach, projektach i akcjach. 
  

    Tradycją naszej szkoły jest coroczne granie  

     z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.  

Uczestnicząc w programie “Dzieci Dzieciom”,  

organizujemy zbiórki pieniędzy na  zakup sprzętu 

niezbędnego do ratowania życia i zdrowia.   

Za nasze otwarte serca niejednokrotnie otrzymaliśmy                                      

“Dar Serca - Czarę dobroci”. 

   Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!!! 



Dbamy o edukację ekologiczną 
Promujemy poszanowanie przyrody i zdrowy styl życia. Organizujemy liczne konkursy, obchody Tygodnia 
Ziemi,  uczestniczymy w akcjach “Sprzątania Świata”, pielęgnujemy szkolny skalniak, organizujemy zbiórki 
dla schroniska dla zwierząt.  



  Kształtujemy postawy proekologiczne na co dzień. 

Dbamy o edukację ekologiczną 



Organizujemy wiele konkursów, np. 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Astronomii  

 

 

 

 

 

 

Dedykowany uczniom klas trzecich gliwickich szkół podstawowych, którzy mogą wykazać się wiedzą z 
zakresu znajomości planet Układu Słonecznego, najważniejszych faktów z życia Mikołaja Kopernika, 

zjawisk astronomicznych oraz podstaw historii podboju kosmosu. 



Bierzemy udział w licznych konkursach 
   Udział w konkursach skutecznie mobilizuje uczniów do 

zdobywania, pogłębiania wiedzy i aktywności.  W naszej szkole 
dbamy o to, by uczniowie  rozwijali swoje pasje poprzez 
uczestnictwo w wielu konkursach szkolnych, miejskich, 
wojewódzkich, ogólnopolski i międzynarodowych. Jesteśmy dumni 
z wszystkich reprezentantów naszej szkoły i dumni z wielu 
laureatów. 



Międzynarodowy konkurs “Kangur matematyczny” 



Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  
Co roku uczniowie naszej szkoły w październiku starają się zdobyd tytuł “Eksperta tabliczki mnożenia” 



Świąteczno-matematyczne cykliczne konkursy szkolne 
MATEMATYCZNA BOMBKA MAT - 

JAJO 



Organizujemy  
Zieloną Szkołę. 

    
  Uczniowie klas trzecich  mają możliwość 

wyjazdu na ZIELONĄ SZKOŁĘ. 

Wspieramy w ten sposób ich kondycję 

psychofizyczną,  kształtujemy zachowania 

prozdrowotne, wykorzystując lokalne 

warunki klimatyczne miejsca,  w którym 

przebywamy.  

Zapewniamy uczniom bogaty program 

zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-  

-oświatowych. Dzieci mają zapewnioną 

opiekę wychowawczą oraz medyczną.  



Co roku obchodzimy międzynarodowy dzień języków 



Samorząd Uczniowski przeprowadza wiele akcji 

Wiele radości 

nam wszystkim 

przyniósł   Dzień 

Piżamowców  

i Dzień bez 

plecaka. Dużym 

powodzeniem 

cieszy się także 

Dzień czekolady. 



organizujemy co roku Szkolny konkurs wiedzy o Gliwicach, gromadzimy zbiory w szkolnej izbie tradycji, 

dbamy o gróbupamiętniający zmarłych naszych rodaków w czasie epidemii cholery. 

Popularyzujemy wiedzę o naszym regionie   



Rozwijamy pasje na zajęciach pozalekcyjnych - GADUŁY   

     Zespół Miniatur Tanecznych "Gaduły " 

            działa  w SP12 od 35 lat!  

Zajęcia prowadzone są w  czterech grupach wiekowych. 

Corocznie odnosi znaczące sukcesy na Ogólnopolskich 

Festiwalach Tanecznych.  

W ubiegłym roku, pomimo utrudnień spowodowanych 

pandemią, "Gaduły I" zdobyły II miejsce, a „Gaduły II” 

Wyróżnienie I stopnia na Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym 

"Rhytm and Style", który odbył się  

w czerwcu w Jastrzębiu Zdroju. 

 



  Rozwijamy pasje na zajęciach pozalekcyjnych - JUDO   

W ramach dodatkowych zajęć płatnych, szkoła współpracuje z sekcjami sportowymi Klubu Środowiskowego 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Sekcja JUDO: 

- treningi judo prowadzone są w naszej szkole w dwóch grupach: młodsza (uczniowie “zerówek” i pierwszych 

klas) oraz starszej (od drugiej klasy wzwyż), 

- zajęcia w naszej szkole prowadzi trener AZS Gliwice z licencją polskiego związku judo - Jacek Malczewski, 

który jest również nauczycielem wf w naszej szkole, 

- wśród osiągnięć uczniów, którzy uczęszczali lub uczęszczają do naszej sekcji są m.in. medale Pucharów 

Polski, Mistrzostw Śląska, Śląskiej Ligi Judo czy Mistrzostw Gliwic. 



Rozwijamy pasje na zajęciach pozalekcyjnych - SZACHY 

    Od 32 lat w naszej szkole prowadzone są przez 

pana Jarosława Kocelę zajęcia Kółka Szachowego. 

 Gry w szachy uczą się dzieci w kilku kategoriach 

wiekowych od sześciolatków począwszy. Wiele pokoleń 

młodych szachistów może doskonalić umiejętności 

umysłowe zarówno w ramach cotygodniowych spotkań 

jak i licznych turniejów rejonowychi ogólnopolskich.  

Ich organizacja, już od 21 lat, jest możliwa dzięki 

współpracy szkoły - SP12, Szkolnego Związku 

Sportowego w Gliwicach i przede wszystkim Klubu 

Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

    Ostatni turniej odbył się 20.10.21r., mimo pewnych 

ograniczeń wynikających  z pandemii, i przyniósł naszej 

reprezentacji III miejsce.      

 



Rozwijamy pasje na zajęciach pozalekcyjnych: 
kółko teatralne, plastyczne, fletowe, biologiczne   

Kółko teatralne dla uczniów klas I-III 

 W naszej szkole działa kółko teatralne prowadzone 

przez p. Bożenę Olszańską. 

Podczas cotygodniowych  zajęć rozwijamy 

wyobraźnię, kreatywność,  kształcimy  dykcję  oraz 

poprawność mówienia, a przede wszystkim 

zwiększamy poczucie własnej wartości. Podczas 

zajęć świetnie się bawimy. Uczymy się 

współpracy i odpowiedzialności za powierzone nam 

zadania. Wspólnie przygotowujemy recytacje 

i inscenizacje wierszy oraz dłuższe spektakle 

teatralne.Chętnie bierzemy udział  w  różnych 

konkursach oraz przeglądach teatralnych.  Chcesz 

przekonać się, że teatr może okazać się 

wspaniałą przygodą? Pamiętaj, że nigdy nie jest 

za późno, żeby do nas dołączyć! Dla Ciebie 

także znajdzie się miejsce!  

 



Wyjeżdżamy na niezliczone wycieczki szkolne.  

        Wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną  pozwala mu 

zintegrować się z kolegami i koleżankami z klasy. Lepsze 

poznanie rówieśników, integracja z nimi i zawarcie 

przyjaźni pomagają w przyszłym życiu szkolnym. Każdy 

wyjazd powoduje, że dzieci dzieci spędzają ze sobą dużo 

więcej czasu niż tylko  podczas lekcji w klasie.  

  


