
Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy  

w Radzionkowie 

 
 

Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową nr 4? 

 
Przygotowujemy naszych uczniów 

 do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.  
 

1. Uczymy ich skutecznego porozumiewania się w języku ojczystym. Aby był to 
także język piękny stworzyliśmy szkolny teatr, który może pochwalić się 

licznymi spektaklami o wysokim poziomie artystycznym. Dodatkowe, 
rozwijające zajęcia z języka ojczystego i historii doprowadziły naszych uczniów 

na najwyższe miejsca w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.  
Wielką rolę w propagowaniu kompetencji polonistycznych odgrywa nasza 

biblioteka. Jest to jedno z ulubionych miejsc uczniów w szkole. Można w niej 

nie tylko zaopatrzyć się w nowości czytelnicze, uzyskać  fachową poradę na 
temat tego, co warto przeczytać, ale także skorzystać z komputera lub wziąć 

udział w jednym z konkursów. U nas polubisz czytanie. 
 

2. Aby nauczyć ich porozumiewania się w języku obcym uruchamiamy jedyną 
w okolicy klasę z rozszerzonym językiem angielskim. Do takiego 

poszerzonego programu nauki języka obcego będą mogli przystąpić uczniowie 
klasy I i V. Kontynuacją tej innowacji w klasie VII w roku szkolnym 2022/2023 

będzie klasa dwujęzyczna, czyli taka, w której niektóre zajęcia edukacyjne 
odbywać się będą w języku angielskim. Po ukończeniu nauki w takiej klasie, 

znacząco wzrastają umiejętności językowe, a także szanse na dalszą edukację 
w dwujęzycznej szkole ponadpodstawowej. 

 
3. Aby kształcić kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne realizujemy projekt „Trudne nie znaczy nudne”.  

Kompetencje informatyczne rozwijamy na każdych zajęciach, ponieważ 
doskonałe wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy 

oraz tablice interaktywne w większości klas umożliwia korzystanie z 
edukacyjnych zasobów internetowych i uatrakcyjnianie każdej lekcji. Ponadto 

dziennik elektroniczny ułatwia kontakt z rodzicami i umożliwia 
kontrolowanie postępów edukacyjnych dzieci. 

 
4. Duży nacisk kładziemy na umiejętność samodzielnego uczenia się dzieci, 

dajemy im możliwość rozwijania swoich pasji na zajęciach pozalekcyjnych. W 
szkole wszyscy nauczyciele angażują się w zajęcia pozalekcyjne, prowadzonych 

jest wiele kółek zainteresowań i zajęć wspomagających uczniów słabszych. Co 
roku organizowane są dodatkowe, bezpłatne zajęcia przygotowujące 

uczniów do egzaminów OKE. 
 

5. Kompetencje społeczne i obywatelskie realizują uczniowie aktywnie działając 

w Samorządzie Uczniowskim, który organizuje wiele okolicznościowych imprez 
dla uczniów, uroczystości dla środowiska lokalnego, ucząc ich, że warto 

angażować się w życie lokalnej społeczności. 



 

6. Zależy nam, by nasi uczniowie przygotowali się do odbioru kultury, by 

rozumieli, czym jest prawdziwa sztuka. Korytarze ozdabiają ich prace 
plastyczne. Nauczyciele przedmiotów artystycznych w tajemniczy sposób 

potrafią z nich wydobyć talent, którego nikt się  tam nie spodziewa. Wystawy 
prac naszych uczniów wzbudzają zachwyt i niedowierzanie wszystkich, 

którzy mieli okazję je zobaczyć. 
 

7. Dbamy, by nasi uczniowie wyrośli na zdrowych i sprawnych ludzi, dlatego 
duży nacisk kładziemy na rozwój kultury fizycznej uczniów. Zajęcia 

sportowe, prowadzone pod okiem ulubionych przez uczniów nauczycieli, od 
zawsze cieszą się powodzeniem, co skutkuje wysokimi wynikami w zawodach 

sportowych na szczeblu wojewódzki. W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów 
klas I organizowane będą w ramach lekcji zajęcia nauki pływania na 

basenie; kontynuowane będą także wyjazdy na narty, by uczniowie pod 
okiem naszego instruktora mogli zdobywać także umiejętności narciarskie.      

 

Jest u nas bezpiecznie i domowo 
 

 Szkoła położona jest z dala od ruchliwych ulic, otacza ją rozległy teren 
zielony z boiskami i placem zabaw dla najmłodszych.  

 Monitoring pozwala na uniknięcie wielu niebezpiecznych sytuacji.  
 W szkolnej stołówce można zjeść domowy, zdrowy obiad.  

 Pedagog i psycholog udzielają fachowej pomocy każdemu, kto jej 
potrzebuje.  

 Nasi uczniowie wiedzą, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia życia, 
ponieważ uczą się udzielania pierwszej pomocy 

 Organizowane są spotkania z policjantami, którzy uczą młodzież 
asertywności i odpowiedzialności za swoje czyny 

 Na spotkaniach z psychologami i pedagogami uczniowie planują swoją 
przyszłość edukacyjną i zawodową 

  

 
Zapewniamy atrakcyjne zajęcia w wolnym czasie 

 
 Od wielu lat organizujemy bezpłatne półkolonie w czasie ferii 

zimowych 
 W szkolnej świetlicy dzieci mogą nie tylko „przeczekać” czas 

pozalekcyjny. Nasza świetlica to miejsce, z którego dzieci nie chcą 
wracać do domów. Opiekunowie zapewniają im zajęcia plastyczne, 

sportowe, taneczne; razem z nimi spacerują po okolicy, bawią się na 
placu zabaw; razem odrabiają lekcje 

 W szkole działa drużyna ZHP 
 Co roku organizujemy imprezy dla lokalnego środowiska: pikniki, 

spotkania okolicznościowe, spektakle teatralne 
 


