
 
 

 
 

 

Szkoła – na miarę swoich moŜliwości – 
 zawsze starała się sprostać wymaganiom nowoczesnej placówki. 
Oprócz typowych zmian wynikających z remontów i modernizacji (elewacja szkoły, 
wymiana stolarki okiennej, itp.) podejmowano działania mające na celu unowocześnienia 
bazy dydaktycznej, tworzenie nowoczesnych narzędzi pracy, profilaktykę bezpieczeństwa 
uczniów. 
 
WyposaŜyliśmy dwie sale w tablice interaktywne, przygotowaliśmy system rolet do 
zaciemniania pozostałych sal do przenośnego systemu rzutnika z tablica interaktywną, 
załoŜyliśmy kino domowe. Do dyspozycji uczniów są stanowiska komputerowe w bibliotece. 
 

Ponadto do dyspozycji uczniów: 
• pedagog i psycholog (dyŜur w szkole i w PPP) 
• higienistka  
• logopeda 
• biblioteka z zapleczem Internetowym  
• stołówka  
• sklepik szkolny 
• boks na rowery 
 

Posiadamy nowoczesną bazę i ciągle ją wzbogacamy (dostęp do Internetu, dwie 
stałe tablice interaktywne, pracowanie:  
studio fotograficzne, 
pracownia dziennikarsko-fotograficzna ze stanowiskiem studyjnym, 
scena i garderoba teatralna, 
pracownia informatyczne, biologiczna, geograficzna, językowa itd).  
 
Zapewniamy znakomite warunki do uprawiania sportu.  
Zajęcia wf odbywają się:  
• w duŜej sali sportowej, 
• w małej sali gimnastycznej, 
• przy stołach do ping-ponga 
• na basenie, lodowisku i stokach narciarskich dla chętnych 
 

Posiadamy wokół szkoły: 
• boisko do koszykówki , 
• boisko do piłki noŜnej 
• skatepark 
• tereny zielone do  biegania 
• plac zabaw dla dzieci 
 
Dbamy o rozwój artystyczny przez organizowanie odpowiednich kół, konkursów szkolnych, 
wyjazdów i wyjść na koncerty, spektakle, pokazy, wernisaŜe, do filharmonii, kina, teatrów. 



 
Wydajemy własną gazetkę, ksiąŜkę, organizujemy własne spektakle i akademie, bierzemy z 
powodzeniem udział w konkursach.  
 
 

 
Koło Foto 
Dziś dysponuje wysokiej klasy sprzętem do pracy: studiem 
fotograficznym wyposaŜonym w lampy studyjne z softboksem, 
plastrem miodu, filtrami, parasolki, blendy, statywy, stół bezcieniowy, 

strumienice, system teł, wyzwalacze radiowe i nadajniki do aparatów, wysokie krzesła, 
przebieralnię i szafę ze strojami, torby i plecak fotograficzny. Mamy lustrzankę cyfrową z 
dwoma obiektywami, aparat kompaktowy i kamerę. Ponadto kilkanaście aparatów 
analogowych o róŜnej historii w naszym stanowisku muzealnym oraz ksiąŜki na temat 
fotografii.  
Oprócz zdjęć cyfrowych, wciąŜ moŜliwa jest nauka fotografii analogowej. ToteŜ 
przygotowaliśmy stanowisko ciemniowe, które jest na etapie doposaŜenia. 

 
Koło dziennikarskie 
Od około pięciu lat pręŜnie rozwija się nasze koło. Wydajemy gazetkę na 
wysokim poziomie estetycznym merytorycznym. Jeździmy na warsztaty (w 
siedzibie Dziennika Zachodniego, dziennikarstwo sportowe na stadionie 
Ruchu Chorzów, odwiedzamy redakcję, drukarnię, publikujemy w Internecie, prasie 
lokalnej, wygrywamy konkursy. Pracujemy na platformie JUNIORMEDIA. 
 

 
 

Innowacyjny projekt  
klasy fotograficzno-dziennikarskiej 

• 2-3 opiekunów – wychowawca i opiekun warsztatowy (dziennikarstwo i fotografia) 
• 3 godziny tygodniowo zajęć dziennikarskich i fotograficznych 
• całodniowe plenery (Kraków, Wrocław, Świerklaniec i in.) 
• zagraniczny plener (np. Praga, Lwów, Wilno, Wiedeń) 
• obóz warsztatowy 
• dodatkowe zajęcia fotograficzne po angielsku 
• spotkania z dziennikarzami, fotografami 
• odwiedziny w redakcji radiowej, prasowej, telewizyjnej, drukarni  
• tworzenie gazetki szkolnej (wersja papierowa i elektroniczna) 
• udział w ogólnopolskich konkursach dziennikarskich, literackich i fotograficznych  
• tworzenie radia i telewizji szkolnej 
• współpraca z programem JUNIOR MEDIA  
• warsztaty JUNIOR MEDIA 
• kontakt z liceami fotograficznymi, szkołami policealnymi 
• wystawy zdjęć uczniów w szkole i poza nią 
• wyjścia na wernisaŜe 
• uczeń redakcji otrzymuje koszulkę, legitymację i identyfikator prasowy. 



 

W programie m.in.: 
• kompozycja zdjęć 
• fotografia analogowa 
• zajęcia w studiu fotograficznym 
• fotografia portretowa, krajobrazowa, architektury, modowa, produktowa 
• rozbieranie i budowanie aparatu 
•  profesjonalna edycja tekstu i przygotowanie do publikacji 
• zajęcia z grafiki komputerowej 
• korelacja z innymi przedmiotami 

 

Co za nami? 
 

• kilka lat działania szkolnej redakcji, 
• odwiedziny w redakcji Dziennika Zachodniego oraz drukarni prasowej, 
• wywiady ze znanymi ludźmi, m. in. Beatą Tadlą, 
• udział w warsztatach dziennikarskich, 
• warsztaty fotograficzne 
• udział w sondach ulicznych, 
• wygrane konkursy dziennikarskie, 
• profesjonalny druk szkolnej gazetki przez drukarnię prasową 

 
 
W szkole istnieje system zabezpieczeń – mamy kilka kamer na terenie całej szkoły.  
 
WciąŜ wzbogacana jest baza pomocy i narzędzi dydaktycznych od klasycznych po 
multimedialne.  
 
Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe najlepszy sprzęt i najnowocześniejsze zdobycze techniki nie 
wyręczą ucznia w jego obowiązkach.  
 

Uczymy języków: języka angielskiego, niemieckiego. Odbywały się u nas warsztaty języka 
włoskiego. Mamy w ofercie dodatkowe zajęcia z języka rosyjskiego dla chętnych. 

Szczycimy się  wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego. 

Koła sportowe: 
• Koło turystyczno - rowerowe (organizowane: wycieczki piesze i rowerowe, wyjazdy na 
narty i łyŜwy) 
• SKS (siatkówka, koszykówka, piłka noŜna, lekkoatletyka, tenis ziemny) 
 

Koła j ęzykowe: 
• Języka angielskiego 
• Języka niemieckiego 
 



Koła przedmiotowe 
 
języka polskiego 
matematyczne 
informatyczne 
fizyczne 
historyczne 
chemiczne 
biologiczne  
geograficzne 
wiedzy o społeczeństwie 
 

Koła artystyczne: 
 
teatralne 
fotograficzne 
plastyczne 
 

Inne koła: 

dziennikarskie (zbieranie i opracowanie informacji na temat Ŝycia szkoły, współczesnych 
problemów i wydarzeń) 
koło wolontariatu CARITAS 
 
PowyŜej przedstawiamy bieŜącą ofertę kół, ale pamiętaj, Ŝe jesteśmy otwarci na wszystkie 
propozycje.  
 
Dla tych, którzy mają kłopoty w nauce organizujemy zajęcia wyrównawcze i konsultacje. 

 

Nawiązujemy kontakty z młodzieŜą i ze szkołami w róŜnych 
Europy w ramach programu Comenius czy e-tweening (m.in. 
Dania, Włochy, Dania, Słowacja, Hiszpania, Łotwa, Grecja, Słowenia.). 
 
Pomagamy dzieciom w Afryce. 

Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, SP nr 1, SP nr 2, Przedszkolem, 
Centrum Kultury Karolinka, parafią Wniebowzięcia NMP w Rojcy, świetlicą przyparafialną, 
świetlicą socjoterapeutyczną, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich - z Radzionkowa, 
Ogrodem Botanicznym, straŜą miejską, policją, Biblioteką Miejską, Poradnią Pedagogiczno – 
Psychologiczną, Bractwem Rycerskim KERIN oraz Zespołem Szkół Artystyczno – 
Projektowych. 

 



Bierzemy udział w programach profilaktycznych, zdrowotnych i charytatywnych.  
 
 
Tytuł "Szkoły z klasą"  nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
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   WyposaŜenie 

• sala dla sześciolatków 

• telewizor 
• klocki miękkie 

• klocki PUS 
• koło odkrywców 
• sprzęt sportowy dla klas 1-3 

• przybijani 
• rurki do zabaw konstrukcyjnych 

• instrumenty muzyczne 
• tablice demonstracyjne 
• monografia cyfr i liczb 

• wagi szalkowe 
• ekran 

 
 
 
 
 
 
Szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej. 

 


