
„Ziemia to karty księgi: 
czytaj ją i oglądaj jej obrazy”

A. Janowski

Tradycje szkoły:

Rajd  wiosenny  i  jesienny -  w  czasie  rajdu
uczniowie  pokonują  wyznaczone  trasy,
rozwiązują zadania i opracowują karty pracy.
Poznają swoje miasto i najbliższą okolicę.
Dni  Patrona –  uczniowie  prezentują
sprawozdania  z  rajdu  jesiennego  i  biorą
udział  w  konkursach  mających  na  celu
propagowanie  wiedzy  o  regionie  i   A.
Janowskim.
Narty  biegowe –  uczniowie  uczestniczą  w
wyjazdach na narty biegowe do Jakuszyc.
Festyn  Rodzinny  –  integracja  uczniów,
rodziców,  nauczycieli i  środowiska lokalnego.
Współpraca z Parafią - koncerty i występy 
szkolnego chóru organizowane w Kościele p.w.
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa: Koncert 
Kolęd i Pastorałek, Koncert 
Niepodległościowy.
Jasełka - wspólnie przygotowywane przez 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Gala „Złote pióra” - wyróżnienia dla uczniów, 
którzy poprzez sumienną pracę, zaangażo-
wanie i wytrwałość w poszukiwaniu wiedzy 
osiągnęli sukces na miarę swoich możliwości.
Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno - 
Matematyczny dla kl. IV - jesteśmy 
organizatorami konkursu
Koncerty muzyczne, apele okolicznościowe, 
spotkania z ciekawymi ludźmi.

Naszym uczniom oferujemy:

 bezpieczeństwo  -  kameralna  szkoła
wolna od przemocy i współczesnych
zagrożeń,

 dodatkowe zajęcia językowe
 dodatkowe  zajęcia  pozalekcyjne

zgodnie  z  zainteresowaniami  i
zdolnościami uczniów,

 doświadczoną i profesjonalną kadrę
pedagogiczną,

 interesujące  formy  i  metody  pracy
dydaktyczno-wychowawczej,

 pracownie przedmiotowe wyposażo-
ne  w  nowoczesny  sprzęt
multimedialny i komputerowy,

 opiekę pedagoga i logopedy
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                                  „Tylko poznawszy swój kraj,
można naprawdę owocnie

dla niego pracować.”
A. Janowski

Co nas wyróżnia:
 turystyczny charakter szkoły
 udział w konkursach i imprezach na rzecz

społeczności lokalnej
 kreatywne grono pedagogiczne
 wysokie osiągnięcia uczniów
 przyjazny klimat szkoły
 nacisk na umiejętności językowe.

Na co kładziemy nacisk:
 wychowanie ucznia potrafiącego 

świadomie dokonać trafnych wyborów 
życiowych

 osiąganie przez ucznia pełni rozwoju 
osobowego oraz przygotowanie go do życia
w rodzinie, społeczności lokalnej,                   
w państwie i we Wspólnocie Europejskiej

 tworzenie poczucia bezpieczeństwa               
i zaufania

 podniesienie efektywności kształcenia tak, 
aby umożliwić każdemu uczniowi dalszą 
naukę i stałe doskonalenie

 kompetencje grona pedagogicznego
 aktywną współpracę z rodzicami
 promowanie osiągnięć szkoły w 

środowisku
 kształtowanie umiejętności właściwego 

diagnozowanie wiedzy i umiejętności 
uczniów

 wyboru zawodu oraz kierunku dalszego 
kształcenia.

Nasze osiągnięcia

Liczne sukcesy w konkursach i zawodach 
sportowych o zasięgu miejskim, regionalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet 
europejskim!

Projekty i programy, w których
uczestniczymy

       
Program sportowy 
Europejski Tydzień 
Sportu Czas na 
aktywność, Czas na 
#Be Active 

popularyzacja aktywnego trybu życia 
wśród społeczeństwa

 
Międzyszkolny Konkurs
Historyczny "Trzeci Maja -
Święto Konstytucji" .
Coroczny miejski konkurs,
pod patronatem
prezydenta Miasta Bolesławiec.

„Narodowe Czytanie”– 
ogólnopolska akcja 
propagująca czytanie 
zainicjowana przez 
Prezydenta 

B. Komorowskiego.

Projekt „Mogiłę
pradziada ocal od
zapomnienia”- ma na
celu wzbudzanie
wrażliwości i pamięci o
Polakach, którzy pochowani są na terenach 

obecnej Ukrainy.

„Tydzień 
bezpieczeństwa”- projekt 

wewnętrzny mający na celu propagowanie 
wśród uczniów właściwych postaw 
zdrowotnych i społecznych

„Owoce  w  szkole”-  program  Agencji  Rynku
Rolnego,  przeznaczony dla uczniów kl.  I  –  III
SP. 

Międzyszkolny 
Konkurs 
Ekologiczno 
Matematyczny 
dla klas IV- 

konkurs pod patronatem Prezydenta 
Miasta

Cała Polska Czyta Dzieciom. Celem projektu 
jest 
popularyzowanie 
czytelnictwa i 
literatury dla dzieci.
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