
SP 10 Mikołów - tradycyjne wartości, nowoczesna 

edukacja 

Drodzy Rodzice  

Jesteśmy przekonani, iż chcieliby Państwo zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania 

oraz możliwość rozwijania pasji i zainteresowań, w miłej, bezpiecznej atmosferze, pod okiem 

wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry pedagogicznej. 

 

Nasza Szkoła jest miejscem, które w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania. 

Zapraszamy do naszej  Szkoły, gdzie panuje bardzo przyjazna i serdeczna atmosfera, dzięki, której 

każde z dzieci czuje się zauważone i docenione. Jesteśmy Szkołą dbająca o potrzeby uczniów i ich 

rodziców. Oferujemy naukę w pięknych kolorowych i doskonale wyposażonych salach lekcyjnych 

posiadających tablice interaktywne oraz liczne pomoce dydaktyczne, dostosowane do wieku 

uczniów i specyfiki przedmiotu. 

 

               

          

           

      
 

 

 



Dobrą szkołę tworzą dobrzy nauczyciele. 

Nasza kadra to wykwalifikowani i wykształceni nauczyciele z doświadczeniem  

oraz pasją, otwarci na potrzeby każdego dziecka, z zaangażowaniem wykorzystujący w swojej 

pracy nowoczesne technologie oraz  aktywizujące metody nauczania tak, by uczeń chciał zdobywać 

 i poszerzać wiedzę.    

 

 

Oferujemy fachową pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz trudnościami w nauce otoczeni są tu 

szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod stałą opieką specjalistów pracujących 

w szkole: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty SI, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, 

tyflopedagoda, poprzez udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie  

z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównujące 

szanse dydaktyczne. 

 

      

           
 

Wybierając SP10 – wspierasz sukces swojego dziecka. 

Rozbudzanie kreatywności i motywowanie dzieci przez kadrę nauczycielską sprawia, iż biorą oni 

udział w wielu konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim w których 

niejednokrotnie zostają laureatami, prezentując szeroki wachlarz swoich umiejętności sportowych, 

artystycznych jak również z wiedzy ścisłej i ogólnej.  

Corocznie organizujemy konkurs „Młodych Talentów” gdzie nasi uczniowie mogą zaprezentować 

swoje wszechstronne umiejętności oraz wiedzę. 

Zapraszamy do odwiedzin szkolnego Facebooka. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054399015138 

 

Realizujemy wiele ciekawych projektów, innowacji i programów edukacyjnych również 

własnych. 

Uniwersytetu Dzieci “Mali naukowcy. Ile fizyki i chemii jest wokół nas?”. Uniwersytet Dzieci „ 

Matematyka. Kto w pracy liczy, mierzy i waży?”. Program własny „ Mikołów moje miasto moja 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054399015138


historia”. Projekt ortograficzny w klasach 1-3 “Moi przyjaciele z Literkowa”. “ABC Empatii”. 

“Ekoeksperymentarium”. Program ekologiczny „Przyjaciele Sir- Petera”. 

Innowacja autorska z zakresu przedsiębiorczości „Co mały Jaś musi wiedzieć, aby duży Jan 

właściwie szacował pieniądze?”. “Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”. „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”. 

 

Zapraszamy do zakładki „Projekty edukacyjne” na stronie internetowej SP10. 

 

Dbamy o rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez naszych uczniów. 

Prowadzimy lekcje kulturowe: np. Thanksgiving Day, Haloween, Christmas, St Patricks Day . 

Wdrażamy programy oraz innowacje: Friendship across the borders- czyli udział w projekcie 

eTwinning jako forma przygotowania do egzaminu ósmoklasisty - Exam? -a piece of cake!.   

Primary Agile Minds - wykorzystanie metodologii Scrum jako zespołowej metody pracy uczniów 

(eduScrum). 

Organizujemy wyjazd językowo-edukacyjny do Londynu. 

 

Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym: Domem Kultury, Miejską Biblioteką 

Publiczną, Mikołowskim Muzeum, Mikołowskim Towarzystwem Historycznym, Ochotniczą Strażą 

Pożarną, Policją. 

Rozwijamy pasje naszych uczniów. 

Uczniowie klas I-III raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach na krytej pływalni „Aqua Plant” . 

Prowadzimy  pozalekcyjne zajęcia z grafiki komputerowej, podstaw programowania i robotyki 

„KLIK KLIK”, popołudniowe zajęcia sportowe SKS, uczniowie uczestniczą również w zajęciach 

muzycznych, stworzyliśmy także szkolny zespół cheerleaders.  

 

Aktywne przerwy.  

To nasza propozycja dla uczniów. Ponieważ promujemy aktywne spędzanie wolnego czasu, na 

korytarzach szkolnych uczniowie do dyspozycji mają stoły do gry w ping-ponga, piłkarzyki, kąciki 

relaksacyjne z pufami siedziskami i wygodnymi fotelami, gdzie można porozmawiać odpocząć lub 

zagrać w szachy. 

 

       

             
 



Najmłodsi uczniowie zostaną objęci opieką w świetlicy szkolnej. 

Jest to przyjazne miejsce gdzie uczniowie mogą spędzać czas przed lekcjami oraz po lekcjach. 

Nasza świetlica oprócz fachowej opieki, oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych rozwijających 

pasje oraz zainteresowania uczniów.  

Oferujemy dzieciom: zajęcia taneczne, sportowe, techniczne  

i plastyczne, Hola Espańa czyli gry i zabawy z językiem hiszpańskim, zabawy z jogą,   kodowanie  

z Ozobotami. 

Realizujemy programy: Klub Małego Detektywa, Przyjaciele Zippiego. Uczniowie uczęszczający 

do świetlicy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji CODE WEEK - szkoła uzyskała certyfikat. 

Organizujemy wiele konkursów.               

 

       

            

           

 

 

W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski  

Pomagamy naszym uczniom stać się świadomym obywatelem. Poprzez organizowanie 

różnorodnych inicjatyw, uczymy naszych uczniów  szeregu cennych umiejętności, które pomagają 

kształtować ich postawy obywatelskie i społeczne: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Nie 

strzelam w Sylwestra , Dni Języków Obcych, Dzień w Hogwarcie, dyskoteka Walentynowa, bale 

karnawałowe, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka. 

Prowadzimy wiele działań proekologicznych poprzez warsztaty ekologiczne, naukę segregowania 

śmieci, zbiórkę elektrośmieci oraz baterii, organizowanie konkursów ekologicznych.  

Promujemy ideę wolontariatu, poprzez udział w różnych akcjach charytatywnych: Pomocna 

Dziesiątka 2022/2023, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, pomoc dzieciom z Domu Dziecka, 

 przedstawienia dla przedszkoli i bezpieczeństwie  w Miejskiej Bibliotece Publicznej, udział  

w koncertach i wydarzeniach kulturowych, udział w WOŚP, współpraca z instytucjami 

wspierającymi wolontariat. 



 

Dysponujemy Orlikiem, dużą salą gimnastyczną, małą salą gimnastyczna oraz salą zabaw, 

salą integracji sensorycznej, korzystamy z placu zabaw. 

 

 

           

      
 

 

Posiadamy nowoczesne pracownie oraz sale do prowadzenia  zajęć specjalistycznych. 

 

Pracownia STEAM - Laboratoria Przyszłości 

W której wykorzystujemy sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Podczas  

zajęć edukacyjnych wykorzystywane są nowoczesne technologie takie jak Google VR, Roboty 

Edukacyjne–Ozoboty, oraz pociągi Smart Train Intelino. Dzięki Google VR uczniowie przenoszeni 

są w zupełnie inny wymiar, a nauka w szkole jest nie tylko przyjemniejsza ale i efektywniejsza. Już 

od klasy dzieci pierwszej uczą się podstaw programowania i kodowania.  

Dodatkowo posiadamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową. 

 

      
 

           



 

Gabinety specjalistyczne                                                                       

W których prowadzone są zajęcia integracji sensorycznej oraz terapia logopedyczna. Gabinety 

posiadają specjalistyczny sprzęt: deski sensoryczne, huśtawki, równoważnie, maglownice, 

trampolina, wszystko po to aby zapewnić dziecku jak najlepszą stymulację, terapia SI odbywa się w 

charakterze naukowej zabawy. 

Terapia logopedyczna odbywa się w miejscu przestronnym, jasnym, posiadającym lustra, bogato 

wyposażonym w wszelakie pomoce dydaktyczne i akcesoria, które uatrakcyjniają prowadzoną 

terapię. Uczniowie mają do dyspozycji słuchawki Forbian, masażere logopedyczne, wibratory 

logopedyczne czyli tzw. rerki do wywołania głoski –r, tubki rzuchwowe, materac do ćwiczeń 

oddechowych.  

 

           

           

 
 

Izba Regionalna 

Wyposażona w autentyczne meble i eksponaty, stworzona w celu  rozwijania u uczniów poczucia 

przynależności regionalnej. Ważnym i niezbędnym  elementem edukacyjnym Izby Regionalnej jest 

troska o kulturowy i historyczny  rozwój dzieci, ich przynależność do miejsca, regionu jego dziejów 

i kultury.  

 

           



Biblioteka szkolna wraz z czytelnią. 

Nasi uczniowie mają do dyspozycji szeroki wachlarz lektur, książek, czasopism, pozycji 

naukowych. Stworzyliśmy dla nich miejsce, gdzie w każdej wolnej chwili mogą przyjść aby  

spędzić czas z ciekawą książką i porozmawiać o literaturze.  

 

                
 

Jesteśmy w trakcie  tworzenia  dla naszych uczniów, Sali Doświadczania Świata . 

Aktywnie współpracujemy z Radą Rodziców. 

W ramach integracji społeczności szkolnej i lokalnej organizujemy: kiermasze świąteczne, festyny, 

dni otwarte szkoły, bale karnawałowe oraz wiele innych imprez okolicznościowych. 

 

Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów.  

W naszej szkole o profilaktykę zdrowia uczniów, dba pielęgniarka szkolna.  

Uczniowie w bezpieczny sposób przeprowadzani są przez pasy, przed budynkiem naszej szkoły  

w towarzystwie Pani STOPKI.  

Na każdej przerwie o bezpieczeństwo dzieci dbają dyżurujący nauczyciele. 

Każdy uczeń posiada własną szafkę w szatni szkolnej. 

 

           

      
 

 

 

W naszej szkole mieszczą się oddziały przedszkolne. 

Sprawia to, iż wszyscy wychowankowie naszej szkoły biorą udział w intensywnym procesie 

integracyjnym, uczą się wzajemnej współpracy, tolerancji, pomocy przez co są bardziej wrażliwi na 

potrzeby swoich kolegów.  



Obszerne sale przedszkolne, wyposażone w kąciki tematyczne oraz duże zaplecze pomocy 

dydaktycznych zachęcają maluchy do wspólnego odkrywania świata. Nowoczesna szatnia  

z indywidualnymi zamykanymi szafkami oraz przestronne toalety  zapewniają podopiecznym 

prywatność i komfort. 

 

Zajęcia które prowadzone są  w pięciu grupach wiekowych oferują szeroki wachlarz zajęć 

dodatkowych, z których relacje prezentowane są na Facebooku szkolnym, w tym zajęcia z języka 

angielskiego oraz religii. 

Realizujemy projekt edukacyjny: „Terapia ręki dla każdego” który wspomaga dążenie do precyzji 

motoryki małej, który opiera się również na rozwijaniu sprawności fizycznej całego ciała, w tym 

równowagi i napięcia mięśniowego. 

 

W specjalnie zaprojektowanej i stworzonej sali wprowadzane są elementy pedagogiki Marii 

Montessori. 

Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia. Zapewniamy 

kompetentnych i życzliwych nauczycieli, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie, stoimy na straży 

Praw Człowieka i Praw Dziecka, pomagamy i szanujemy się nawzajem. 

 

           
 

           
 

           
 

 

 



 

W naszej stołówce oferujemy pyszne obiady.   

Jednym z wielu naszych atutów są samodzielnie przygotowywane posiłki, których walory smakowe 

doceniają również rodzice. Urozmaicone menu, często dostosowane do indywidualnej/wymaganej 

pod względem zdrowotnym diety dziecka, zaspokoi podniebienie niejednego ucznia naszej szkoły. 

 

       

         

 

SP 10 Mikołów – tu zaczyna się przyszłość Twojego 

dziecka ! 

 


