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19

im. Bronisława Malinowskiego
w Kędzierzynie-Koźlu położona jest na otoczonym zielenią zadbanym osiedlu Piastów.
Budynek szkoły jest przestronny, ze słonecznymi salami. Oprócz estetycznych i dobrze
wyposażonych klasopracowni możemy poszczycić się nowoczesnym kompleksem boisk
i placem zabaw dla dzieci. Najmłodsze dzieci mają w szkole do dyspozycji „bajkową” salę
zabaw, kącik relaksu, przestronną świetlicę, czytelnię oraz stołówkę. Uczniowie oraz ich
rodzice mogą otrzymać wsparcie pedagoga szkolnego oraz specjalistów z zakresu
psychologii, logopedii, pedagogiki specjalnej i terapeutycznej. Kadra pedagogiczna dba o jak
najlepszy przebieg procesu kształcenia i wychowania.
PSP nr 19 to szkoła z tradycjami i osiągnięciami. Nasi uczniowie osiągają sukcesy
w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim.
Codzienną komunikację z rodzicami oraz stały dostęp do informacji o postępach
dydaktycznych ułatwia e - dziennik.

Bazę naszej szkoły stanowią:
 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne (sprzęt multimedialny, tablice











interaktywne, kąciki tematyczne, miejsca relaksu i zabawy);
sale gimnastyczne z bogatym zapleczem przyrządów gimnastycznych;
kompleks boisk sportowych;
nowoczesne pracownie informatyczne – przystosowane do wieku korzystających
uczniów;
nowoczesne pracownie językowe;
biblioteka i czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
świetlica czynna od 600 do 1700;
gabinet pielęgniarki szkolnej;
jasne i przestronne hole i korytarze – z wyznaczonymi kącikami do zabawy
i odpoczynku;
plac zabaw z programu "Radosna Szkoła", obiekt jest monitorowany, a teren szkoły
ogrodzony;
kącik relaksu dla dzieci.
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Jest wiele powodów, dla których warto zapisać dziecko do naszej szkoły!!!
Zdolności i potrzeby dzieci są bardzo różnorodne, dlatego w naszej szkole kształcimy
i rozwijamy…








komunikację społeczną i językową
kreatywne myślenie
ciekawość świata
wrażliwość
wyobraźnię
sprawność fizyczną
pasje i talenty

Po lekcjach proponujemy…
…udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych

 zajęcia językowe
 matematyka na wesoło
 zajęcia komputerowe
 nauka gry w szachy
 warsztaty teatralne
 zajęcia przyrodnicze
 zajęcia taneczne
 zajęcia sportowe
 warsztaty rękodzieła
 zajęcia plastyczne
 ciekawe gry i zabawy w świetlicy
 zajęcia kółka gastronomicznego
 nauka języka włoskiego
 edukacja czytelnicza
 zajęcia wyrównawcze
 zajęcia dla dyslektyków
 terapia pedagogiczna
 zajęcia logopedyczne
 zespół instrumentalno-wokalny
 gimnastyka korekcyjna
 wycieczki przedmiotowe, turystyczne, zielone szkoły, warsztaty językowe, obozy sportowe
„Dziewiętnastka” Aktywna i Kreatywna
Jako placówka edukacyjna możemy poszczycić się wieloma certyfikatami, realizowanymi
projektami i akcjami, w które angażują się nasi uczniowie i ich rodziny, przy wsparciu
nauczycieli.
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Szkoła posiada certyfikaty









„Szkoła Dobrego Wychowania”
„Ambasada Szkolnych Wynalazców”
„Mistrzowie Kodowania”
"Promotor Zaczarowanego Świata Nauki i Technologii"
„Szkoła Odkrywców Talentów”
„Świetlica Przyjazna Uczniom”
„Szkoła z Klasą”
„Szkoła bez przemocy”

Projekty i akcje realizowane w naszej szkole






Klub Szkół UNICEF
Dzień bez telefonu komórkowego
Owoce w szkole
Mleko w szkole
Trzymaj Formę

Jesteśmy otwarci na społeczność lokalną
Organizujemy liczne uroczystości, w tym festyny środowiskowe

 „Bal z Babcią i Dziadkiem”
 „Pożegnanie lata”
 „Festyn Mikołajkowy”
 „Pchli Targ”
 „Miasto muzyką malowane”
 „Festyn Rodzinny”
 „Cykl spotkań z kombatantami”
„Odkrywamy Talenty Przyszłości”
Uwzględniając współczesne potrzeby dzieci oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rodziców już od najmłodszych lat dbamy o wszechstronny rozwój uczniów, w myśl słów
Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, dlatego też:







Organizujemy Dzień Przedszkolaka
Przygotowujemy lekcje otwarte dla przedszkolaków
Prowadzimy zajęcia dla przedszkolaków – „Akademia Nauki i Zabawy”
Organizujemy festiwale piosenki przedszkolnej „Trele Morele”
W ramach „Kulturalnych spotkań ze sztuką” przygotowujemy dla przedszkolaków
spektakle teatralne, bale karnawałowe
 Jesteśmy współorganizatorami przeglądów tanecznych „Tańcowała igła z nitką”
 Organizujemy warsztaty „ Eksperymentuj ze mną mamo, tato”
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Staramy się, aby każdy uczeń czuł się bezpiecznie, aby w atmosferze radości i szacunku,
przy wsparciu nauczycieli:

 chętnie przychodził do szkoły
 nawiązywał i pielęgnował przyjaźnie
 rozwijał osobowość i pasje
 zdobywał wiedzę, nabywał umiejętności
 przygotował się do nowych wyzwań
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