
   

 Początkowo świętochłowickie 
dzieci, które miały trudności w 
nauce, uczyły się w klasach 
specjalnych w  Szkole  Nr  11, 
 a następnie w Szkole Nr 12. 
Na początku lat 50 utworzona 
Szkoła Specjalna mieściła się 
w budynku prywatnym  
w Lipinach. Uczęszczało do 
niej ponad 200 dzieci. Budy-
nek okazał się za mały, więc 
rozpoczęto budowę szkoły            
w Chropaczowie. Uroczyste 
otwarcie Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 10 nastąpiło              
2 września 1974 roku. 
W wyniku reformy szkol-
nictwa w 2000 roku nasza 
szkoła stała się Zespołem 
Szkół Specjalnych Nr 3 i obej-
mowała szkołę podstawową 
oraz gimnazjum specjalne.                               
 Od 1 września 2002 roku 
gimnazjaliści zostali przenie-
sieni do Zespołu Szkół Spe-
cjalnych, a u nas pozostała                            
tylko szkoła podstawowa. 
Pierwszym dyrektorem Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 10 
był mgr Joachim Richter, 
następnie przez 26 lat funkcję 
dyrektora szkoły pełnił mgr 
Henryk Żak, a od 2001 roku 
pełni ją mgr Witold Lipski. 
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czerwca 1982 r. szkole nadano 
imię Janusza Korczaka 
J. Korczak urodził się  22 lipca 
1878 roku w Warszawie a zmarł 
około 6 sierpnia 1942 roku w Tre-
blince. Polski pedagog, publicysta, 
pisarz, lekarz, działacz społeczny 
żydowskiego pochodzenia. Prekur-
sor działań na rzecz praw dziecka i 
całkowitego równouprawnienia 
dziecka. Pionier działań w dziedzi-
nie resocjalizacji nieletnich, dia-
gnozowania wychowawczego, 
opieki nad dzieckiem trudnym. 

 

  

Nasza szkoła  otrzymała certyfikat 

 „Śląska Szkoła Jakości”  

oraz statuetkę ze znakiem  

Jakości Q  

tym samym znaleźliśmy się w gronie 
najlepszych świętochłowickich szkół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACÓWKA PRZYJAZNA DIABETYKOM 

Informujemy, że wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły 

ukończyli kurs doskonalący: ”Dziecko z cukrzycą w systemie 

edukacji”. 

HISTORIA SZKOŁY 

Informator  
    Szkoły Podstawowej nr 10 

       Im Janusza Korczaka 
  w Świętochłowicach  

2017r.  

MISJA  SZKOŁY 

 

 

 

 Istniejemy dla ucznia, jego rodziny i najbliższego środowiska oraz społeczności lokalnej.  

Misją szkoły jest kształcenie, wychowywanie i przygotowanie do życia dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie na miarę ich potrzeb i możliwości.  

Podstawą naszych działań jest stałe wspieranie rozwoju uczniów oraz indywidualizacja wymagań 
w procesie kształcenia i wychowania z właściwym doborem metod, środków dydaktycznych oraz 
dostosowaniem tempa pracy.  

Naszym podstawowym zadaniem jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, stymulującej 
rozwój psychiczny uczniów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie systemu warto-
ści.  

Dążymy do integrowania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. 

 

„Dziecko 

ma prawo być sobą. Ma prawo do 

popełniania błędów. Ma prawo do 

posiadania własnego zdania. Ma 

prawo do szacunku. 

Nie ma dzieci – są ludzie.” 

Janusz Korczak - Prawo dziecka 
do szacunku. 
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Oprócz sal lekcyjnych  w naszej szkole jest 
pracownia logopedyczna, komputerowa, garn-
carska, gabinet pedagoga szkolnego,  sala do 
gimnastyki  korekcyjnej, sala gimnastyczna,  
biblioteka, świetlica, która jednocześnie pełni 
funkcję stołówki, pracownia gotowania, pra-
cownia komunikacji alternatywnej, sala do  
socjoterapii, salę SI, gabinet terapii psycholo-
gicznej oraz pracownia  polisensoryczna (Sala 
Doświadczania Świata) 

Sala SI, czyli Pracownia Terapii Integracji 
Sensomotorycznej jest wyposażona w wiele 
urządzeń do stymulacji systemu przedsionko-
wego, proprioceptywnego i dotykowego oraz 
wzrokowego ,słuchowego i węchowego.  

 

Każda sala lekcyjna wyposażona jest             

w komputer z dostępem do Internetu oraz 

pomoce dydaktyczne zakupione ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsz-

tat pracy naszych nauczycieli-specjalistów 

wyposażony  jest zarówno w bardzo dobre 

materiały edukacyjne, jak i niezbędne nietu-

zinkowe pomoce wspierające nauczyciela we 

wszystkich  oddziaływaniach, w tym profilak-

tycznych, diagnostycznych i terapeutycznych. 

Za ich sprawą każde zajęcia są ciekawe i mo-

tywujące dzieci do wysiłku, jakim jest nauka i 

osiąganie sukcesu na miarę swoich możliwo-

ści.  

Klasy mają do dyspozycji tablicę multimedial-

ną, która uatrakcyjnia metody nauczania. 

BAZA SZKOŁY 

Szkoła posiada salę gimnastyczną oraz salę 
gimnastyki korekcyjnej wyposażoną w wie-
loraki sprzęt rehabilitacyjno-rekreacyjny.  
Dysponujemy różnego typu masażerami do 
masażu mechanicznego wszystkich części 
ciała. Posiadamy kilka równoważni dostoso-
wanych do indywidualnych potrzeb i możli-
wości uczniów. Do dyspozycji dzieci jest 
szereg urządzeń mechanicznych min. rowe-
rek rehabilitacyjny, stoper wolnostojący, 
wiosła stacjonarne oraz huśtawka rehabilita-
cyjna. Do wyposażenia sali  korekcyjnej 
należy także profesjonalny atlas wielofunk-
cyjny.  

Świetlica szkolna, działa w godzinach od 730 
do 1430. Dzieci mają możliwość korzystania  
z różnych form zajęć oferowanych przez nau-
czyciela świetlicy.  W świetlicy dzieci spożywa-
ją posiłki: śniadania i obiady. Dla większości 
dzieci posiłki te są bezpłatne (finansowane 
przez MOPS), pozostałe dzieci mogą korzystać 
z nich za odpłatnością. 

Żywienie  dzieci (opłacane przez MOPS),  
kontynuowane jest również w okresie wakacji. 

Szkoła  wyposażona jest w podjazdy 
i windę. 

 

Wokół szkoły jest duży zielony teren na 
którym organizowane są szkolne imprezy ple-
nerowe.  

W czasie przerw  śródlekcyjnych w słoneczne 
dni uczniowie przebywają na świeżym powie-
trzu pod opieką nauczycieli i opiekunek. 

Sala   do gimnastyki  

korekcyjnej 

Szkolne podwórko  

Stołówka 

Pracownia komputerowa 

Sala Doświadczania Świata to specjal-
ne, zaciemnione pomieszczenie, w którym 
zdaje się, że szkolna rzeczywistość jest 
gdzieś daleko. Nie ma tu ławek, tablicy 
ani książek. Sala jest zaaranżowana tak, 
aby każdy mógł poczuć się bezpiecznie              
i swobodnie. Odpowiednia muzyka, gra 
kolorów powodują, że dzieci stają się 
bardziej spontaniczne, otwarte w kontak-
cie między sobą, ale również w relacji                 
z nauczycielem. Wykorzystywana jest                
w pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej. 
Szczególnie dobre efekty terapeutyczne 
przynosi dzieciom z zaburzeniami emocjo-
nalnymi, autyzmem, upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim i umiarkowa-
nym. Sala do zajęć wyposażona jest                
w nowoczesne urządzenia, które wysyłają 
do uczestników sesji terapeutycznych 
różnorakie bodźce stymulujące ich zmy-

„Aktywna przerwa” 

Podczas przerw uczniowie mogą aktywnie 
spędzić czas wolny uczestnicząc w grach  
i zabawach ruchowych, prowadzonych 
przez nauczycieli. 
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W szkole prowadzone są zajęcia  lekcyjne we-
dług takiej samej podstawy programowej, jaka 
obowiązuje w szkołach masowych. 
Każde zajęcia motywują dzieci do wysiłku jakim 
jest nauka oraz pokonywanie własnych ograni-
czeń, trudności i osiągania sukcesu na miarę 
swoich możliwości. 
W pierwszym etapie edukacyjnym w klasach I-
III nauczanie zintegrowane prowadzi jeden 
nauczyciel. W ramach nauczania zintegrowane-
go realizowane są treści  z zakresu edukacji 
polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, mate-
matycznej, plastycznej, muzycznej, zajęć tech-
nicznych i wychowania fizycznego. Zajęcia 
komputerowe i język angielski prowadzą spe-
cjaliści.  
W klasach IV-VII prowadzone będzie nauczanie 
przedmiotowe.  
W szkole działają klasy dla uczniów                      
z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawno-
ścią intelektualną.  
Zgodnie z podstawą programową w szkole pod-
stawowej prowadzone są w tych klasach nastę-
pujące zajęcia  edukacyjne: 
funkcjonowanie w środowisku 
muzyka z rytmiką 
plastyka 
technika 
wychowanie fizyczne 
religia 
rewalidacja indywidualna czyli blok zajęć wspo-
magających rozwój dziecka. 
W szkole działa Zespół Rewalidacyjno - 
Wychowawczy dla uczniów niepełno-
sprawnych intelektualnie w stopniu głębo-
kim. 
 
 

Rewalidacja — W przypadku dziecka niepeł-
nosprawnego intelektualnie proces edukacji 
wymaga specjalnych środków oddziaływania, 
gdyż dziecko nie może sprostać oczekiwaniom            
i wymaganiom otoczenia. Potrzebna jest wów-
czas pomoc korekcyjna, kompensacyjna           
i usprawniająca, realizowana w ramach zajęć 
rewalidacji indywidualnej. W naszej szkole w 
każdej klasie prowadzone są  zajęcia rewalida-
cje (10 godzin tygodniowo), których celem jest 
wyrównanie braków w zakresie intelektualnym  
i psychoruchowym dzieci, spowodowanych 
zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi 
bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi   
i środowiskowymi. Rewalidacja jest podstawo-
wą formą specjalistycznej pomocy dzieciom, 
które mają trudności w opanowaniu materiału 
nauczania oraz w nawiązywaniu kontaktów 
społecznych z powodu różnych wad  
i zaburzeń.  

Zajęcia w klasie dla uczniów z autyzmem     
i zespołem Aspergera prowadzone są w małej 
grupie. Uczniowie korzystają  
z zajęć  specjalistycznych dostępnych w szkole. 
Prowadzone są zajęcia w pracowni polisenso-
rycznej oraz zajęcia terapeutyczne Metodą 
Knillów. W  metodzie tej  wykorzystuje się za-
bawę w połączeniu z muzyką i ruchem. 

Od klasy pierwszej dzieci uczą się obsługi 
komputera na zajęciach komputerowych.   

Lekcje języka angielskiego są wzbogacone 
nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi 
(eBook) które zawierają teksty, ilustracje, na-
grania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry 
oraz słowniki. Dzięki temu uczniowie przyswaja-
ją język poprzez zabawę, bez stresu. 

 

Zajęcia na basenie 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział   
w zajęciach pływania na basenie przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Święto-
chłowicach. Już samo uczestnictwo  na 
basenie sprawiło dzieciom mnóstwo 
radości. Jednak pływanie służy nie 
tylko celom rekreacyjnym, ale także 
sportowym, zdrowotnym, higienicznym 
i leczniczym. Przygotowany plan zajęć 
ma za zadanie zaspokoić określone 
zainteresowania sportowe uczniów, 
nauczyć dzieci bezpiecznego korzysta-
nia z akwenów wodnych, zapewnić 
rozrywkę i aktywny wypoczynek, za-
spokajać ich potrzeby ruchowe oraz 
korygować, poprawiać i zapobiegać 
powstawaniu wad postawy. Zajęcia na 
basenie mają na celu oswojenie dzieci 
ze środowiskiem wodnym, przezwycię-
żenie lęku, jak również zdobycie pod-
stawowych umiejętności w pływaniu. 

 

 

 

 

 

 

Szkoła prowadzi również naucza-

nie indywidualne dla dzieci, które  

z przyczyn zdrowotnych nie mogą 

uczestniczyć w zajęciach szkol-

nych.  

„Porozumiewamy się bez słów”            
W szkole prowadzona jest komunikacja 

alternatywna i wspomagająca. Potrzeba 

komunikowania się z otoczeniem jest jedną 

z najważniejszych potrzeb psychicznych 

człowieka. Zajęcia dostosowane są do spo-

sobu porozumiewania się i możliwości 

ucznia. Przy braku mowy stosowane są 

metody komunikacji alternatywnej i ułatwio-

nej ( rysunki, zdjęcia, piktogramy oraz gesty 

w oparciu o  system MAKATON. Natomiast 

przy mowie istniejącej ( uczniowie z auty-

zmem) zajęcia  polegają na nauce dialogu 

oraz  zastosowania mowy w praktyce. Bar-

dzo często prowadzone są w terenie. 

NAUCZYCIELE I DZIECI 

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły są 

dobrze przygotowani do pracy z dziec-

kiem niepełnosprawnym intelektualnie, 

posiadają wieloletnią praktykę. Są  ab-

solwentami  kolegiów nauczycielskich, 

Akademii Medycznej , Akademii Wycho-

wania Fizycznego i  studiów pedagogicz-

nych o specjalności oligofrenopedagogi-

ka  oraz specjalnościach przedmioto-

wych. Ustawicznie podnoszą swoje kwa-

lifikacje na kursach i studiach podyplo-

mowych.  

W szkole pracują  specjaliści z za-

kresu: logopedii, psychologii, terapii 

pedagogicznej, socjoterapii, eduka-

cji dzieci autystycznych, komunika-

cji alternatywnej, gimnastyki korek-

cyjnej, neurorehabilitacji i rehabili-

tacji narządów ruchu, surdopedago-

giki, tyflopedagogiki. Nauczyciele  

i terapeuci ściśle współpracują ze 

sobą , starają się pomóc uczniom   

w rozwijaniu wszelkich posiadanych 

predyspozycji i zdolności, stwarza-

jąc odpowiednie sytuacje, w których 

mogłyby się one ujawnić.  

 

Na wniosek rodzica  dzieci 

są dowożone do szkoły. 

 
Konkurs "I Ty możesz zostać mi-
strzem dobrego zachowania" 

W szkole prowadzony jest konkurs mający na 

celu zmotywowanie uczniów do kulturalnego 

zachowania. W ramach konkursu  wybierany 

jest każdego roku  Mistrz zachowania,  a ro-

dzice  Mistrza  otrzymują  od Rady Pedago-

gicznej List Gratulacyjny. 

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE I TERAPEUTYCZNE 

„Umysł dziecka - las, którego wierz-
chołki lekko się poruszają, gałęzie 
splatają, liście drżąc dotykają."  
 

Janusz Korczak - Momenty wychowawcze, Pisma 
wybrane  

  W szkole działają zespoły nauczycielskie, 
które planują działania wychowawcze, profi-
laktyczne szkoły, pomagają rodzicom 
uczniów w sytuacjach trudnych wychowaw-
czo, sprawdzają wiadomości i umiejętności 
uczniów po każdym etapie edukacyjnym, 
monitorują dalszą karierę szkolną naszych 
absolwentów. 

 

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną 

formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej 

mierze podporządkowany celom terapeutycz-

nym. Stosowane tu zestawy ćwiczeń mają do-

prowadzić do korekcji postawy ciała. To powo-

duje, że specyficzne są również zasady i meto-

dy stosowane w gimnastyce korekcyjnej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wada_postawy
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SOCJOTERAPIA 
Uczestnicy zajęć wzmacniają wiarę  
w swoje możliwości, integrują się społecznie, 
uwrażliwiają na przeżycia innych, są prowo-
kowani do podjęcia własnej aktywności, 
ćwiczą koncentrację uwagi, redukują nad-
mierne napięcie, uczą się zasad zdrowej 
konkurencji oraz asertywnych sposobów 
zachowania. 

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach 
socjoterapeutycznych, w czasie których 
rozwijają swoją aktywność twórczą poprzez  
malowanie, rysowanie, śpiewanie, recytowa-
nie, konstruowanie i lepienie, grają w gry 
planszowe i przestrzenne.  

HIPOTERAPIA 

W szkole odbywają się zajęcia hipoterapii, które prowadzone są przez wykwalifikowane osoby. 

Celem hipoterapii jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnię-

cia zakresie. Dla wielu dzieci nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomaga również rozwój 

samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości. Obecność konia – współterapeuty sprawia, 

że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotyka-

ne w innych terapiach możliwości. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałują-

cej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. 

 

Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspo-
mnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie 
inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozu-
muje i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi." 

Janusz Korczak - Prawo dziecka do szacunku 

DOGOTERAPIA 

Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed 
kontaktem z psem.  Obecność zwierzęcia w bliskim otoczeniu, eliminuje agresję  
i autoagresję u dziecka, kształtuje pozytywne  emocje dziecka, rozwija empatię i poprawia 
jego samoocenę. Zajęcia z udziałem czworonoga mają również na celu rozwijanie sfery inte-
lektualnej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i innych funkcji poznaw-
czych. Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem osoba niepełnosprawna może poczuć 
się  pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komu-
nikację, zdobywa nowych przyjaciół. Różnego rodzaju zabawy w trakcie zajęć wpływają na 
wyzwolenie i doskonalenie spontanicznej aktywności dzieci. 

Zajęcia w pracowni gotowania 

Zajęcia twórcze 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Nieodzownym elementem terapii integracji sensorycznej w naszej szkole są specyficzne ćwiczenia na odpowiednio 

wyposażonej sali. Mają postać „naukowej zabawy”, w której dzieci chętnie uczestniczą i mają  przekonanie, że kreują 

zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii  nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności,  lecz poprawiając inte-

grację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Podczas terapii integracji senso-

rycznej relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym   kształtują i poprawiają 

połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym  Atmosfera podczas terapii   sprzyja rozwojowi we-

wnętrznej potrzeby ujarzmiania środowiska. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz większej ilości coraz bardziej 

skomplikowanych zadań podnosi swoją samoocenę i chęt-

nie uczestniczy w zajęciach. Takie doświadczenia w kiero-

waniu swoim zachowaniem zaczyna przenosić również na 

inne sytuacje poza salą terapeutyczną.  

TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W  szkole dzieci objęte są ścisłą opieką psychologiczno– 
pedagogiczną. 

 Psycholog  i pedagog prowadzą z dziećmi zarówno zajęcia indywi-
dualne jak i zajęcia grupowe. Praca  z dzieckiem młodszym ukie-
runkowana jest głównie na stymulację rozwoju procesów poznaw-
czych, rozwijanie wrażliwości emocjonalno-społecznych i minima-
lizowanie zaburzeń zachowania. Stosowane w terapiach elementy 
muzykoterapii pomagają dzieciom redukować napięcia emocjonal-
ne i z nowymi siłami korzystać z zajęć lekcyjnych. Dzieci starsze 
uczestniczą w zajęciach w grupie, gdzie uczą się konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów, wzajemnego szacunku i akceptacji dla 
odmienności. 

  

REHABILITACJA RUCHOWA I NEURORECHABILITACJA 

Neurorehabilitaja zajmuje się rehabilitacją chorych z uszkodzeniem 

centralnego i obwodowego układu nerwowego. 

 Formy neurorehabilitacji prowadzone w naszej szkole: 
Masaż - zmniejszenie przykurczów u uczniów z porażeniem spa-
stycznym 
Psychoterapia 
Terapia Ręki 
Terapia logopedyczna 
Rehabilitacja narządu ruchu czyli leczenie ruchem 
Rehabilitacją ruchową objęci są uczniowie  z ograniczeniami 
ruchowymi. 

Celem takiej terapii jest  poprawienie oraz utrzymanie sprawności 
ruchowej i psychicznej ucznia zgodnie z jego bieżącymi oczekiwaniami 
i potrzebami. 
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Obok tradycyjnych metod pracy z dziec-
kiem nasi nauczyciele stosują wiele inno-
wacyjnych technik i form pracy z ucznia-
mi, kładąc olbrzymi nacisk na indywiduali-
zację procesu nauczania i wychowania.  
 
Corocznie odbywa się Dzień Śląski dzieci  
poznają tradycję, stroje i zwyczaje naszego 
regionu uczestniczą w spotkaniach z artystami 
śląskimi, prezentują przygotowane przedsta-
wienia w gwarze śląskiej, poznają najciekawsze 
miejsca  na Śląsku. 

 

Od najmłodszych lat wpajamy naszym uczniom 
szacunek do przyrody. Rozwijamy u dzieci 
świadomość ekologiczną, iż jesteśmy cząstką 
przyrody i niszcząc ją niszczymy samych sie-
bie. Edukacja ekolo-
giczna realizowana 
jest na lekcjach przy-
rody oraz organizowa-
nych konkursach o 
tematyce ekologiczno 
– zdrowotnej. Każdego 
roku uczestniczymy w 
akcji Sprzątanie Świata  
oraz  sprzątamy z 
okazji Dnia Ziemi. Cała 
społeczność szkolna systematycznie uczestni-
czy w zbiórce makulatury. Wiedząc, że tym 
sposobem chronimy nasze lasy. 
Organizowana każdego roku „Eskulapiada” 
przez Szkolne koło PCK ma na celu uświa-
domienie  zagrożeń nałogami i skutkami złego 
odżywiania.  
 
 
23 września co roku na powitanie jesieni 
organizowana jest wystawa pod nazwą „Dary 
jesieni”. Zgromadzone zioła, kwiaty, warzywa, 
owoce i ziarna można dotykać, wąchać a nawet 
skosztować. Uczniowie przygotowują z darów 

jesieni zdrowe przekąski. 
Dla  uczniów wszystkich 
klas organizowane są 
lekcje biblioteczne o te-
matyce patriotycznej, 
ekologicznej, historycznej. 
Biblioteka szkolna jest 
organizatorem Dnia Pa-

trona, w czasie którego uczniowie oglądają 
filmy o naszym patronie i uczestniczą  
w konkursach na temat jego życia i twórczości. 
W szkole każdego roku organizowane są kon-

kursy w których uczniowie mają możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności czy-
tania i pisania „Mistrz ładnego czytania”,  

Swoje zdolności muzyczne dzieci mogą 
zaprezentować szerszej publiczności                   
w konkursie  kolęd i pastorałek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Klub Europejski 

 „Młody Europejczyk” 
Zadaniem klubu jest poszerzenie 

wiedzy o państwach należących do Unii Euro-
pejskiej, poznanie zwyczajów, tradycji oraz  
kultury tych państw, nauczenie tolerancji, 
poszanowania inności i ukształtowanie euro-
pejskiej tożsamości. Szkolny Klub Europejski 
jest organizatorem wielu ciekawych imprez i 
festynów o tematyce europejskiej. Działania  
klubu wspiera Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct.  

 

NAUCZANIE I WYCHOWANIE 

"Dziecko jest pergaminem szczelnie 
zapisanym drobnymi hieroglifami, 
których część tylko zdołasz odczy-
tać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub 
tylko zakreślić i własną wypełnić 
treścią."  
 

Janusz Korczak - Jak kochać dziecko.  

Polskie zwyczaje  Bożonarodzeniowe 

Festyn Europejski 

Kilka razy w roku odbywają się w szkole 
zajęcia z Policją na temat bezpieczeń-
stwa na drodze i bezpiecznego spędzania 
wolnego czasu. 

 
Szkolny Zespół Wychowawczy corocznie  
organizuje  Tydzień Kultury Zdrowotnej. 
Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowa-

dzonych w formie warsztatów, a dotyczą-

cych zdrowia fizycznego, psychicznego oraz 

uczą się udzielania pierwszej pomocy prze-

dlekarskiej, korzystając  z pomocy dydak-

tycznych, przekazanych szkole przez  Wiel-

ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Zajęcia z  
elementami 
choreografii i 
muzykotera-
pii 

 

Koło garncarskie 

Klasa lekcyjna na kilka godzin zmienia się w 

prawdziwą pracownię garncarską. Uczniowie 

szkoły odkrywają swoje talenty, tworząc z 

gliny wazony, miski i 

inne wytwory. 
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 Praca w świetlicy ma  odmienny i specyficzny 
charakter. Warto przypomnieć, że pobyt dziec-
ka w świetlicy to przedłużony proces dydak-
tyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć 
świetlicowych jest wszechstronny rozwój oso-
bowości każdego ucznia.  

Nasza świetlica szkolna znajduje się na parte-
rze budynku szkoły.  
Składa się z jednej sali , w której dzieci mogą 
odpoczywać, przygotować się do lekcji, odrobić 
zadania domowe i relaksować się. Pomieszcze-
nie świetlicy jest doskonale wyposażone w 
niezbędne do wypoczynku, zabawy  
i nauki sprzęty, zabawki i pomoce dydaktycz-
ne.  
Świetlica szkolna oferuje dzieciom : 
Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 
7.30 – 14.30, 
Zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, 
techniczne, umuzykalniające, małe formy 
teatralne), 
Gry i zabawy ruchowe w sali jak i na świe-
żym powietrzu, pomoc przy odrabianiu 
lekcji; 

Konkursy; recytatorskie, plastyczne, orto-
graficzne, 

Zabawy taneczne,  
Zajęcia gotowania, 

Imprezy okolicznościowe. 

Raz w tygodniu w ramach zajęć świetlico-
wych odbywa się „ świetlicowe gotowa-
nie”. Podczas zajęć uczniowie doskonalą 
swoje kulinarne umiejętności oraz dobrze 
się bawią. Cyklicznie raz w tygodniu w 
świetlicy nauczyciel czyta dzieciom cieka-
we książki, bajki, wiersze, w ramach pro-
jektu „Świetlica czyta dzieciom”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA  SZKOLNA 

Jednym z prekursorów samorządności w szkole, był nasz patron Janusz Korczak.  

Był on zwolennikiem systemu wychowawczego opartego na samorządności w trzech aspektach; 
współgospodarowania, współzarządzania, oddziaływania opinii społecznej. 

Stosując się do idei naszego patrona w  szkole, każdego roku odbywają się wybory członków sa-
morządu w sposób demokratyczny, poprzez głosowanie tajne. Członkowie samorządu repre-
zentują  interesy społeczności uczniowskiej, organizują imprezy, konkursy, kiermasze 
na terenie szkoły. Pełnią dyżury w czasie przerw, opiekują się młodszymi koleżankami             
i kolegami. Ważne wydarzenia  są zapisywane w kronice szkolnej. 

Samorząd Uczniowski jest organizatorem  Tygodnia  Życzliwości. Główną  ideą  jest  zaznajo-
mienie uczniów z pojęciem życzliwości i ukazaniem zachowania osób życzliwych. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Janusz Korczak 

„Samorząd- to właśnie 
praca, żeby jednakowo dobrze 
działo się wszystkim, którzy ra-
zem pracują, uczą się i pół dnia 
razem spędzają, żeby jeden dru-
giego nie krzywdził, nie przeszka-
dzał, nie dokuczał, nie wyśmie-
wał,      a przeciwnie, żeby 
świadczył przysługi, pomagał, 
opiekował się i pilnował porząd-
ku. / ... / 

 

Wigilia w szkole 

 W tym roku szkolnym świetlica prowadzi 
zbiórkę zużytych baterii oraz plastikowych 
kubków po produktach nabiałowych. Ucznio-
wie zbierają plastikowe nakrętki dla  Jessicy 
z zespołem wad mnogich COFS. Dochód ze 
sprzedaży rodzice przeznaczają na rehabili-
tację dziewczynki. 

             Robimy zdrowe sałatki 



 7 

Zajęcia szkolne 

W naszej szkole  oprócz lekcji wychowa-
nia fizycznego prowadzone są zajęcia: 
gimnastyki korekcyjnej dla uczniów 
z wadami postawy, rehabilitacji dla 
dzieci z dysfunkcjami ruchowymi, 
zajęcia  z tenisa stołowego, zajęcia 
na basenie.   
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej            
w roku szkolnym 2013/2014 nadało 
naszej szkole tytuł:  Szkoła w Ruchu 
Za  rozwój i upowszechnienie aktywno-
ści fizycznej, która w połączeniu ze zdro-
wym żywieniem – wpływa bardzo pozy-
tywnie na zdrowie na  wszystkich eta-
pach życia. 
 

 

 
 

Kwiecień 2015 II Mistrzostwa Śląska i Zagłębia  w Piłce Wodnej zorganizowane przez 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Reprezentacja  naszej szkoły walczyła 

do ostatnich sił, zachowując sportowego ducha walki i otrzymując dyplom. 

 

 

SPORT  W  SZKOLE 

Maj 2016 r. Mini Olimpiada Lekkoatletycz-
na  na stadionie MOSiR w Chorzowie 

Uczniowie naszej szkoły zajęli kolejno trzy 

pierwsze miejsca oraz wyróżnienie. 

 

 Niektóre sukcesy sportowe uczniów naszej szkoły 

„Sportu nie zastąpi się żadnym lekarstwem, ale lekarstwo można zastąpić 
sportem” 

Maj 2016r.  III Wojewódzka Kocykowa 
Olimpiada Korekcyjna w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej. 

Uczniowie naszej szkoły zdobyli III miejsce 

w konkurencji indywidualnej oraz drużyno-

wej. 

 

 

Rozgrywki sportowe z okazji Dnia Dziecka 

Listopad 2016r. XVII 

Spartakiada Sportowa 

w Dąbrowie Górniczej. 

Uczniowie rywalizowali              

z 11 szkołami, zdobywa-

jąc dy-

plom 

uznania 

oraz 

drobne 

upominki. 

 

Marzec 2017roku w Zespole Szkół Specjal-
nych nr 2 w Chorzowie uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w zawodach sportowych 
„Wygrajmy razem”, zdobywając złote 
medale. 
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AKCJE  CHARYTATYWNE  
Pomagamy zwierzętom 

Nasza szkoła od wielu 
lat współpracuje  ze 
schroniskiem  dla 
zwierząt w Chorzowie 
dla którego przeprowa-
dza zbiórkę żywności 
oraz kocy, w grudniu 
uczniowie udekoro-
wali choinkę w 
schronisku. 

 

 

Nawiązaliśmy   współpracę z Towarzystwem 
Opieki nad Zwierzętami FAUNA z Rudy 
Śląskiej. Fundacja FAUNA zaproponowała nam 
cykl spotkań , które mają na celu  nauczyć dzie-
ci jak opiekować się zwierzętami , szkolić  aby 
adoptowane psy czy koty zostały naszymi przy-
jaciółmi.  

 

 

 

 

 

 

Uczestniczymy w akcji 

 

Uczniowie oraz nauczyciele na-
szej szkoły od kilku lat biorą udział w akcji 

GÓRA GROSZA, która odbywa się pod pa-

tronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej  
i ma na celu  zbiórkę funduszy na pomoc dzie-
ciom wychowującym się poza własną rodziną  
i dofinansowanie rodzinnych domów dziecka, 
rodzin zastępczych. Dzieci bardzo chętnie  
zbierają „ złote pieniążki” wiedząc, że oddając 
chociażby jeden grosz można zrealizować wiel-
kie przedsięwzięcie na rzecz innych.  

Wspieramy rzeczowo  podopiecznych fun-
dacji Brata Alberta w Lipinach 

 

Uczestniczymy w akcji 

MARZYCIELSKA POCZTA. Głów-

nym celem akcji jest  pisanie tradycyj-
nych listów  i kartek do nieuleczalnie 
chorych dzieci z terenu całej Polski. 
Dzieci naszej szkoły przesyłają w formie 
ciepłych przyjacielskich słów oraz  wyko-
nanych prac plastycznych zapewnienie, 
iż jedna mała łza nie musi  spaść, jeśli 
możesz coś od siebie dać. 

 

Jeśli umiecie diagnozować radość 
dziecka i jej natężenie, musicie 
dostrzec, że najwyższą jest ra-
dość pokonanej trudności, osią-
gniętego celu, odkrytej tajemnicy. 
Radość tryumfu i szczęście samo-
dzielności, opanowania, władania. 
 

Janusz Korczak, 
 Dzieła, tom 7:  

Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie,  
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1993. 

 REALIZUJEMY PROGRAMY 

Od września 2016r. realizujemy innowację 
pedagogiczną: „Będziemy tolerancyjni”. 
Celem programu jest kształtowanie toleran-
cji wśród dzieci i młodzieży. 

W szkole prowadzona jest edukacja   
antydyskryminacyjna. W ramach 
innowacji pedagogicznej prowadzone są 
warsztaty i zajęcia mające na celu prze-
ciwdziałanie dyskryminacji i przemocy 
motywowanej uprzedzeniami oraz 
wspieranie równości i różnorodności. 

Dzień Tolerancji i Dzień Oporu bez 

Przemocy 

Szkoła realizuje programy, które mają na 

celu wspomaganie dziecka w jego rozwoju:  

Program Profilaktyczny 

Program wychowawczy, 

 Program zdrowotny, 

 

 Program współpracy z Rodzicami 

„Rodzice bliżej szkoły”, 

 

Aby prowadzone działania były efektywne 
szkoła od wielu lat współpracuje z licznymi 
organizacjami instytucjami niosącymi po-
moc i wsparcie dziecku i rodzinie.  

Program psychoedukacyjny  
  „Ja i moje emocje” 

Celem programu jest : opanowanie umie-
jętności dobrego komunikowania 
się,  poznania siebie, rozwijania poczucia 
własnej wartości,  rozpoznawanie emocji 
i wyrażanie uczuć,  radzenie sobie w 
sytuacji nacisku przez grupę rówieśni-
czą, uczenie się jak sobie radzić w sytua-
cjach trudnych. Program ten realizowany 
jest w klasie V przez psychologa szkolne-
go. 

Nasza szkoła uczestniczy w „Programie 
promocji zdrowia i profilaktyki pro-
blemów dzieci i młodzieży”, który 
powstał z inicjatywy Ministra Edukacji 
Narodowej. W ramach  programu w na-
szej placówce podejmowane są działania 
wychowawcze i profilaktyczne, mające na 
celu promocję zdrowia psychicznego 
wśród dzieci. 

Przez cały wrzesień i październik ucznio-
wie naszej szkoły zbierali kasztany które 
przekazaliśmy „Pokazowej Zagrodzie 
Żubrów” z  Pszczyny. Owoce kaszta-

nowca będą służyły 
zwierzętom za po-
karm.  
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„ZIELONA SZKOŁA” I SZKOLNE WYCIECZKI 

Wypoczynek to największe z dóbr.  

                    Sokrates 

Organizowane wycieczki szkolne ułatwiają 
uczniom nawiązanie kontaktu ze środowi-
skiem zewnętrznym, pozwalają na lepsze 
poznanie nowych nieznanych jeszcze rzeczy 
zjawisk, uczą spostrzegawczości i konfrontują  
teorie z praktyczną rzeczywistością.      

 

Pobyt na wycieczce to uczenie się 
przez odkrywanie, przeżywanie 
i działanie. 
                                       

ZOBACZĘ - ZAPAMIĘTAM ZROBIĘ – ZROZUMIEM 

Co roku uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na  
„zieloną szkołę” do ciekawych pod względem 
przyrodniczym i krajobrazowym miejscowości 
górskich naszego regionu.  W czasie pobytu  
dzieci aktywnie wypoczywają, zażywają ruchu na 
świeżym powietrzu, odbywają spacery i  wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze. Zajęcia dy-
daktyczne wzbogacane są tematyką związaną z 
historią, kulturą i tradycjami regionu. Ucznio-
wie realizują program profilaktyki zdrowot-
nej, nabywają umiejętności nawiązywania pozy-
tywnych relacji z kolegami,  zdrowej rywalizacji 

w czasie konkursów, zmianę negatywnych za-

chowań wobec innych. Utrwalają zasady kultu-
ralnego współżycia w grupie rówieśniczej, uczą 
się eliminowania negatywnych emocji  i samoob-

sługi. 
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W szkole organizowane są  interesujące 
imprezy. Tematyka ich jest różna, a cel 
jeden - uczynić szkołę atrakcyjną i bez-
pieczną placówką wychowawczą, przeka-
zać uczniom wiadomości, umiejętności 
nie tylko na lekcjach, lecz podać je w cie-
kawej i szerszej formie. Każda szkolna i 
pozaszkolna uroczystość jest dla uczniów 
radosnym przeżyciem. 

IMPREZY  SZKOLNE I POZASZKOLNE 

Dzień Pluszowego Misia 

Wizyta w Domu Złotej Jesieni w 

Lipinach 

Pasowanie na ucznia 

Wizyta w Ośrodku Zdrowia Psychicznego 

Mikołajki w szkole 

Konkurs kolęd 

Dzień Godności Osób  

Dzień Dziecka 

Warsztaty w muzeum 

Spotkanie ze Sznupkiem 

Dzień Patrona Szkoły 

Andrzejki w szkole Dzień Świadomości  Autyzmu 
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Wyniki przeprowadzonej ewaluacji przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, luty 2016 

       Drogi Rodzicu  
Więcej informacji  o szkole znajdziesz na 

naszej stronie internetowej.  
www:http://sps10.edupage.org 

oraz na facebooku: 
https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-

Specjalna-nr-10-imJanusza-Korczaka-w-
Świętochłowicach 

Telefon:32 345-19-26  

www:http://sps10.edupage.org/ 

E-mail szkoły:sps10@onet.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 10 

    ul. Łagiewnicka 65 

41-608 Świętochłowice 

Witamy w naszej szkole 

Zajęcia pozalekcyjne 

Zajęcia plastyczne  

Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze  

Sposób na nudę czyli jak spędzać wolny czas – rozwijanie zainteresowań 
dzieci  

Dogoterapia  

Zajęcia  na basenie  

Koło kulturalno-turystyczne  

Zajęcia z socjoterapii  

Wspomaganie rozwoju dziecka  autystycznego  

Koło taneczne  

Koło rekreacyjno-rehabilitacyjne  

Koło europejskie  

Gry i zabawy kreatywne  

Zajęcia kulturalno-oświatowe  

Zajęcia czytelnicze „Uczę się słuchać i czytać ze zrozumieniem”  

Zajęcia terapeutyczne z dziećmi  

Koło komputerowo-turystyczne  

Koło garncarskie 

 

Wszystkie nasze wysiłki zmierzają do  tego, aby uczeń opuszczający 

mury naszej szkoły  

z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim 

- dobrze funkcjonował  w otoczeniu, 

- był  świadomy swoich umiejętności i zdolności, 

- miał poczucie własnej godności i wartości,  

- posiadał wiedzę, umiejętności  i potrafił  zastosować w praktyce, 

- był dobrze przygotowany do następnego etapu edukacyjnego, 

- odróżniał dobro od zła, był przyjaźnie nastawiony do świata, odpowiedzialny   

i tolerancyjny, 

- dbał o swoje zdrowie, wgląd i higienę osobistą, 

- potrafił współpracować w zespole, 

- respektował społecznie przyjęte normy zachowań . 

z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym 

- potrafił na miarę swoich możliwości porozumiewać się z otoczeniem, 

- posiadał niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życio-
wych, 

- był zaradny w życiu codziennym odpowiednio do swojego poziomu sprawności,  

Obszar badania: Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności 
uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej. 
Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynika-
jące z ich sytuacji zdrowotnej i społecznej. 
Rodzice biorący udział w wywiadzie zgodnie potwierdzają, że 
szkoła prowadzi różnorodne działania mające na celu pomoc 
uczniom i przezwyciężanie trudności wynikających z ich sytuacji 
zdrowotnej i społecznej. 
Szczególnym akcentem podkreślają że: 
-szkoła zapewnia bezpieczeństwo dzieciom, 
-dzieci czują się jak u siebie, 
-nauczyciele stosują się do zaleceń zawartych w orzecze-
niach, są otwarci na sugestie rodziców, 
- panuje życzliwa i rodzinna atmosfera, 
-wszystkie dzieci są jednakowo traktowane. 

W opinii uczniów i rodziców szkoła podejmuje adekwatne 
działania do ich potrzeb i możliwości. 
Zdaniem ankietowanych uczniów nauczyciele: 
• wierzą w ich możliwości (wykres), 
• mówią, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy 
(wykres). 
Nauczyciele służą radą i wsparciem rodzicom w sytuacjach 
trudnych dla ich dziecka (wykres). 
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