
Szkoła Podstawowa nr 43
 

w Bytomiu



Zasoby Szkoły i ich  
planowana rozbudowa 



Stan obecny
● Budynek po termomodernizacji.
● Nowa sala gimnastyczna z bogatym 

wyposażeniem, w pełni dostoso- 
wana do wymogów wielu dyscyplin 
sportowych (m.in. koszykówki).

● Wszystkie sale i pracownie 
wyposażone są w zestawy 
multimedialne (laptop, głośniki, 
rzutnik i tablica interaktywna).



● Sale lekcyjne i przestrzeń 
szkolna (m.in. toalety,  boisko 
z placem zabaw) dostosowane 
do potrzeb zarówno starszych 
jak i młodszych uczniów.

● Pracownia językowa z mini 
biblioteczką anglojęzyczną.

● Laptopy uczniowskie.
● Biblioteka szkolna z ciekawie 

zaaranżowaną przestrzenią 
dla uczniów (pufy i poduchy).



● Nowa pracownia fizyczno-chemiczna.
● Nowa pracownia biologiczno-

geograficzna .
● Zmodernizowana pracownia 

komputerowa.



Świetlica szkolna

Nauczyciele specjaliści

Program adaptacyjny dla uczniów klas 4



Świetlica szkolna

Zapewnia  profesjonalną opiekę 
uczniom od 6:45 do 17:00.

● Atrakcyjne zajęcia prowadzone 
przez doświadczonych 
wychowawców

● Pomoc w odrabianiu zadań
● Pomoc w nauce
● Obiady 



Specjaliści w SP 43

● Agnieszka Sadowska -  psycholog szkolny
● Agnieszka Wyszomierska – pedagog, surdopedagog, 

tyflopedagog
● Grażyna Benisz – logopeda
● Anna Górnicka – fizjoterapeuta, terapeuta integracji 

sensorycznej 
● Renata Grigoriew - biblioterapeuta
● 6 nauczycieli - oligofrenopedagogów



Program adaptacyjny dla klas 4

● Program adaptacyjny ma za zadanie ułatwić 
czwartoklasistom i ich rodzicom odnalezienie się w nowej 
sytuacji edukacyjnej.

● Obejmuje szereg działań, które pozwalają uczniom łagodnie 
przystosować się do nowych warunków edukacyjnych (m.in. 
miesięczny okres przejściowy bez ocen niedostatecznych, 
zadań domowych oraz punktów ujemnych z zachowania).



Kierunki rozwoju Szkoły



Sport

● Klasa o profilu koszykarskim.
● SKS - Szkolny Klub Sportowy
● Zajęcia piłki ręcznej (wtorki) 

i rugby.
● W piątki prowadzone są 

bezpłatne zajęcia tenisa 
stołowego.



Nowoczesne technologie w pracy szkoły

● Koordynatorem TIK  jest Krzysztof Kasprzyk
● Robotyka w szkole: Lofi, Ozobot, Scottie Go, Codebox
● Programowanie: Scratch, Logo, Python
● Aplikacje edukacyjne w smartfonie
● Bezpiecznie w Internecie
● #Superkoderzy
● Studio foto w smartfonie



Nauki matematyczno-przyrodnicze

Kółko Młodych Odkrywców:

● opieka nad zwierzętami  w szkolnej pracowni przyrodniczej
● “Mikro - uczniowie” - prowadzenie samodzielnych obserwacji 

mikroskopowych oraz nauka sporządzania preparatów i obsługi 
mikroskopu. 

● budowanie modeli związków organicznych, 
● prowadzenie doświadczeń chemicznych (uzyskiwanie tlenku 

węgla, tlenu, reakcje  fotosyntezy lub fermentacji). 

 



Nauki matematyczno-przyrodnicze
Projekt “Odkrywcy świata” 

● realizowany we współpracy z Fundację 
Orange 
w ramach projektu “Superkoderzy”

● odkrywanie tajemnic zjawisk 
meteorologicznych

Projekt “Adoptujemy rzekę Dramę” 

● wykorzystanie sprzętu z WFOŚiGW do 
badania czystości wody, powietrza i gleby 
w obszarze wzdłuż brzegów rzeki

● sprawdzanie siedlisk zwierząt i roślin 
w Dolinie Dramy



Języki obce
● Możliwość nauki dwóch 

języków obcych (język 
mniejszości narodowej) - od 
klasy czwartej.

● Możliwość wprowadzenia 
nauki trzeciego języka obcego 
od klasy siódmej.

● Kontakt z żywym językiem - 
wyjazdy w ramach programu 
Euroweek.



Wolontariat szkolny
● Program wolontariatu opartego na 

bliskim sąsiedztwie dzieci “Poznaj 
swojego sąsiada” - Opieka nad  
jednym z mieszkańców Stolarzowic.

● Udział w programach “Góra Grosza”, 
“Świąteczne kartki dobroczynne”, 
“Podaruj znicz na Kresy”, “Klucze dla 
Budzika”

● Opieka nad dwójką dzieci w 
programie Adopcji serca fundacji 
Kasisi

● Współpraca z Domem Seniora 
w Bytomiu - Suchej Górze. 



Teatr, muzyka 
i literatura



Kółko teatralne i filmowe

● Grupa teatralna „Stolarzowickie frele” 
dla uczniów klas młodszych pod 
opieką p.Urszuli Lewandowskiej. 

● Zajęcia fotograficzne prowadzone 
przez p. Krzysztofa Kasprzyka. 



Kółko teatralne i filmowe

● Zajęcia teatralno - 
filmowe prowadzone 
przez p. Krzysztofa 

Kasprzyka. 

● Studio fotograficzne



Zajęcia muzyczne

● Kółko muzyczne p. Lilianny Setli
● Płyty z utworami wykonywanymi przez uczniów naszej 

szkoły
● Projekt “Muzyka łagodzi obyczaje” - koncerty muzyki 

klasycznej i rozrywkowej w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły.

● Filia Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach - zajęcia 
nauki gry m.in. na skrzypcach prowadzone na terenie szkoły



Kółko literackie 

● Zajęcia kółka literackiego o charakterze warsztatowym.
● Nauka samodzielnego tworzenia, redagowania i korekty 

tekstów poetyckich i prozatorskich. 
● Coroczna publikacja antologii twórczości uczniów w ramach 

serii wydawniczej Szkoły m. in.: „Codzienność w poezji”, 
„O miłości...”, „Bardzo słodka książeczka”, „Baśnie 
odwrócone”.

●  Blog literacki „Pisanie naszą pasją” 
(http://sp43bytom.blogspot.com).



Wrażliwi na potrzeby ucznia

● Spółdzielnia Uczniowska Reszta. Sklepik szkolny Young Shop
● Doradztwo zawodowe. Mapa karier.
● Udział w kolejnej edycji programu Twoje Dane, Twoja Sprawa pod 

patronatem UODO
● Zajęcia arteterapii prowadzone na terenie szkoły
● Fundacja “Teraz my!”
● Projekty wspierające ucznia np. “Bądźmy poszukiwaczami 

autorytetów” , “Szkoła pozytywnego myślenia”



Misja 
Szkoły Podstawowej nr  43

Razem dążymy do 
mądrości
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