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         Szanowni Rodzice !  

W związku ze zbliżającym się zakończeniem 

nauki i zabawy Państwa dzieci w przedszkolu 

oraz koniecznością podjęcia przez Rodziców 

ważnej decyzji dotyczącej dalszej edukacji 

swojego dziecka, przedstawiamy Państwu ofertę 

naszej szkoły. Szkoła Podstawowa nr 93 im. 

Tradycji Orła Białego we Wrocławiu jest szkołą 

zapewniającą różnorodne formy aktywności 

podczas całego okresu nauki. Nasi uczniowie 

osiągają liczne sukcesy pod kierunkiem 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.  

W ofercie szkoły znajduje się możliwość nauki języków: angielskiego, francuskiego i chińskiego. Uczniowie biorą 

udział w wielu konkursach, w których corocznie odnoszą znaczące sukcesy. Jesteśmy szkołą rozwijającą uzdolnienia 

uczniów. Funkcjonuje wiele kół zainteresowań i działań wspierających naukę uczniów. W celu umożliwienia 

zapoznania się z naszą ofertą, serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i ich Rodziców do udziału w „drzwiach 

otwartych” naszej szkoły w dniu 4 marca 2019 r. w godzinach 13.00 – 16.00. Będzie możliwość obejrzenia sal 

lekcyjnych, świetlicy szkolnej dostępnej dla uczniów, rozmowy z dyrekcją, nauczycielami i uczniami naszej szkoły. 

Dla dzieci przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji i zabaw. 

Serdecznie zapraszam 

Jolanta Sawicka – Dyrektor Szkoły 

 

O EDUKACJI I WYCHOWANIU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 

IMIENIA TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU 

„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośd. Nie każmy myśled, lecz twórzmy 

warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytad i powoli rozwijad jego 

umysł tak, by samo wiedzied chciało”. (Janusz Korczak) 

 

Szkoła Podstawowa nr 93 uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich  

w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie a w szczególności 

do zdobywania wiedzy, harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuoczą.  
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Nauka języków obcych w naszej szkole? Żaden p roblem! 

Oto co do powiedzenia na ten temat mają nasze l ingwistk i:   

„Bonjour  Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci! Ucząc się języka francuskiego poznacie język 

Mikołajka, Asterixa i Obelixa. Poznacie Francję, jej zwyczaje, tradycje, wierszyki  

i piosenki. Poznacie również francuskie gry internetowe sprzyjające nauce tego pięknego języka.  

To wszystko dzisiaj poznają uczniowie w Szkole Podstawowej nr 93!”             

 Aprentissage des langues etrangeres dans notre ecole? Aucun probleme! 

 

 „Na zajęciach j. angielskiego czas wykorzystujemy maksymalnie! Dzieci poznają nowe 

słówka z bohaterami bajek Disneya a później uczą się jak je samodzielnie używad, tak by  

w przyszłości swobodnie mówid wszystko to, co chcą powiedzied. Śpiewamy, rymujemy  

i dwiczymy łamaoce językowe!”. 

Learning English in SP 93? Not a problem! 

 

  W zdrowym ciele zdrowy duch ! 

Nasza  szkoła promuje aktywnośd fizyczną wśród uczniów, począwszy od klas 

najmłodszych. W sporcie dzieci osiągają wiele sukcesów w rozgrywkach 

międzyszkolnych i na szczeblu wojewódzkim. Realizowane są projekty propagujące 

sportowy styl życia.  Aktualny to „AKTYWNIE, ZDROWO, NA SPORTOWO” -  projekt dolnośląski, którego 

celem jest motywowanie członków społeczności szkolnej do prowadzenia aktywnego/ sportowego trybu 

życia.  

 

Wychowanie patriotyczne 

W naszej szkole krzewimy postawy patriotyczne i obywatelskie.  

Na różne sposoby zachęcamy uczniów do poznawania historii naszej ojczyzny. Dbamy o to, aby nasi 

wychowankowie byli prawdziwymi patriotami i w przyszłości potrafili zadbad o nasz kraj. Od 2011 roku  

w SP 93 działa Klub Historyczny im. Armii Krajowej. Jego członkowie poznają historię II wojny światowej, 

z sukcesami biorą udział w licznych ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich konkursach historycznych. 

Staramy się także o to, aby nasi uczniowie poznawali historię polskich symboli narodowych. W związku  

z tym od 13 lat organizujemy wojewódzki konkurs historyczny pt. „Znam historię polskich symboli 

narodowych”, nad którym od lat honorowy patronat sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty oraz 

inicjujemy międzyświetlicowy konkurs plastyczno-historyczny pt. „Orzeł Biały Godłem Polski”. 

 Nasze działania na polu patriotycznym od lat doceniają instytucje krzewiące wiedzę patriotyczną. 

W 2009 roku nasza placówka została odznaczona medalem PRO MEMORIA, natomiast w 2013 roku 

medalem PRO PATRIA.  
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Baza lokalowa szkoły i organizacja zajęd w SP 93 

Klasa  0 „Nutki”   

W godzinach od 8.00 do 13.00 najmłodsze dzieci mają przede wszystkim zapewnione zajęcia 

dydaktyczne, zajęcia ruchowe i dwiczenia gimnastyczne, zabawy swobodne (w tym zabawy na szkolnym 

placu zabaw, spacery, liczne wycieczki). 

 
Klasy 1 –  8  

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00. Klasy 1 – 3 mają swoje sale na parterze, klasy starsze zajmują 

pierwsze i drugie piętro. Komfortowe warunki nauki zapewniają uczniom m.in.: pracownia 

komputerowa, Multimedialne Centrum Informacyjne, pracownia do nauki języków obcych oraz gabinety 

do nauki pozostałych przedmiotów. Nowoczesna sala gimnastyczna to miejsce, gdzie uczniowie  

w bezpiecznych warunkach, pod okiem wykwalifikowanej kadry trenują różne dyscypliny sportowe.  

 

 

Od godz. 11.30 wyremontowana, kolorowa, pachnąca 

szkolna stołówka wydaje dwudaniowe obiady, które można 

zjeśd na raty (nie trzeba od razu brad zupy i II dania, co jest 

wybawieniem dla NIEJADKA ). 
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Co oferujemy uczniom po zakooczeniu lekcji? 

A)  Do godziny 17.00 zapewniamy opiekę w świetlicy. 

B) Po lekcjach organizujemy dodatkowe zajęcia dla wszystkich 

chętnych uczniów, między innymi: informatyczne, ekologiczne, 

matematyczne, chór szkolny, Szkolne Koło Sportowe, naukę języka 

angielskiego i francuskiego. W szkole można także uczestniczyd  

w zajęciach tanecznych w ramach koła zainteresowao. Na tych 

zajęciach nie da się nudzid. Dzieci taoczą w rytmie HIP HOP, DANCE HALL, BREAKDANCE. 

 

 

… a gdy któryś z naszych uczniów ma nagły problem zdrowotny?  

Z całą pewnością znajdzie pomoc w szkolnym GABINECIE PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ.  

Najważniejszą funkcją pielęgniarki szkolnej jest udzielenie pomocy  

w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia uczniów oraz nagłych 

wypadkach. Nasza pielęgniarka to osoba, która oprócz wiedzy medycznej 

wykazuje się empatią i zindywidualizowanym podejściem do uczniów; 

aktywnie słucha 

 i używa języka zrozumiałego dla dziecka. 

Do naszej pani pielęgniarki dziecko nie boi się przyjśd po pomoc. 

 

 

Stały kontakt z Rodzicami uczniów – priorytet w SP 93 

Konsultacje dla Rodziców , zebrania z Rodzicami czy zebrania i konsultacje  odbywają się w naszej szkole  

średnio  co  6 tygodni. Na stałe konsultacje dla Rodziców w wyznaczone dni i godziny tygodnia zaprasza 

również Dyrekcja szkoły. Dodatkowo szkoła posiada DZIENNIK ELEKTRONICZNY, który jest prostym  

i szybkim sposobem komunikacji z Rodzicami: możemy informowad Rodziców o osiągnięciach, 

porażkach, uwagach uczniów lub odpowiadad na ich pytania. Dzięki e - Dziennikowi Rodzice mogą byd 

cały czas „na bieżąco” z ocenami swoich dzieci. 
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„Każdy człowiek ma zalety i wady, każdy inne. Czasem nie wiadomo nawet, czy coś jest wadą czy 

zaletą. Każdy musi wierzyd, że może się poprawid. Przez robienie czego się nie lubi i nierobienie tego, 

do czego się przyzwyczaiło – hartuje się wolę. A to najważniejsze. Byd panem swoich rąk, nóg, języka, 

myśli.” (Janusz Korczak) 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

SZKOLNY PEDAGOG w SP 93 to osoba, która każdego dnia swoją pracą aktywnie 

wspiera uczniów, jednym słowem ma ręce pełne pracy:     

- diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody  

i techniki dostosowane do sytuacji, 

- pomaga w tworzeniu zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 

- zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły (dla naszej pani pedagog żadne dziecko nie jest 

anonimowe; to które potrzebuje pomocy, również/zwłaszcza tej materialnej - uzyskuje ją). 

  

SZKOLNY PSYCHOLOG w SP 93 jest bez wątpienia osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły. 

Spotyka się z  uczniami, realizuje warsztaty psychoedukacyjne rozwijające umiejętności radzenia sobie  

z nieprzyjemnymi emocjami,  warsztaty: asertywności, integracji, kreatywności, umiejętności 

społecznych. Podejmuje również działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Aktywnie 

uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły.  

Wspólnie z pedagogiem szkolnym prowadzi wiele zajęd psychoedukacyjnych. Psycholog szkolny udziela 

pomocy również rodzicom uczniów. Pomoc ta odbywa się poprzez spotkania indywidualne  

w konkretnych problemach. Rodzice przychodzą do psychologa gdy są przez niego zapraszani, albo  

z własnej woli, zazwyczaj wtedy, gdy pojawia się jakiś problem. Rodzice przychodzący do szkoły są 

otoczeni szczególną opieką, by mogli w bezpiecznych warunkach zmierzyd się z własnymi problemami  

i uczuciami, opowiedzied o swoich kłopotach z dzieckiem, sytuacją osobistą i rodzinną.  Nasz pan 

psycholog  zawsze życzliwie kieruje apel do wszystkich , którzy mają problem: „Uczniu, Rodzicu, 

Nauczycielu - przyjdź – razem spróbujemy się temu przyjrzed”. 

 

 

SZKOLNY LOGOPEDA w SP 93 to osoba, która dba o poprawną mowę   

i wymowę  uczniów. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie 

indywidualnej. Objęcie dziecka terapią logopedyczną trwa do czasu złagodzenia 

lub wyeliminowania zaburzeo stanowiących powód objęcia ucznia pomocą 

logopedyczną. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu (bywają szkoły,  

w których kontakt logopeda – uczeo to 1 raz w miesiącu!).  W naszym gabinecie 

logopedycznym po każdorazowych zajęciach do zeszytu dwiczeo ucznia  

przekazywane są dokładne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.  Rodzic  

w każdej chwili może przyjśd i uczestniczyd  w zajęciach razem z dzieckiem, celem obserwacji 

wykonywanych dwiczeo.   
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W SP 93 nie głosimy „pustych” haseł,  tylko słowa przekładamy na działanie!  

HASŁO  DZIAŁANIE  

Wpajamy uczniom wiarę   w s iebie.  Każdego uczn ia  t raktujemy jako odrębną  

jednostkę,  nasze  wymagania  dostosowujemy 

do jego  indywidua lnych moż l iwośc i .  

Pracujemy z  uczn iami zdolnymi i  uczn iami  

z  trudnośc iami .  

Oferta edukacy jna szkoły  wzbogacona jes t   

o zajęcia  dodatkowe i  koła  za interesowao dla  

wszystk ich dz iec i  np. :  J .  polsk i  d la  

cudzoziemców, Klub małego programisty  

 (w roku szkolnym 2018/2019 szkoła  o feruje 

ponad 30 dodatkowych za jęd  po  lekc jach ) .  

Pobudzamy kreatywnośd .  Przygotowujemy uczniów do  konkursów 

międzyszko lnych,  wojewódzkich,  

ogó lnopolsk ich tak ich jak  np. :   „ Zdolny 

Ślązaczek”,  „Ogólnopolska Ol impiada 

Kreatywnośc i  Dest inat ion Imaginat ion”   

i  wiele innych…  

Aktywizujemy społeczn ie.  Nasza p lacówka współpracuje z  l icznymi 

instytucjami i  organ izacjami.  Wśród  nich jest  

np.:  Un iwersytet  Trzec iego Wieku w UW.  

Dbamy o  śc is łą  współpracę z  Rodz icami .  W szko le wypracowane zostały  zasady 

dz ia łan ia  w zakres ie współpracy z  Rodzicami  

i  wzmacnian ia  ich  ró l .  Rodzice  w naszej  

szkole t raktowani  są  jako  partnerzy   

w proces ie  wychowania.  

 
 
Dyrekcja szkoły, wykwalifikowana kadra pedagogiczna naszej szkoły oraz oddany uczniom 

personel administracyjno-obsługowy - wszyscy dostrzegamy znaczenie edukacji i jej efektywności  
w indywidualnym rozwoju dziecka. Dlatego misją naszej szkoły jest "wszechstronny rozwój ucznia, jako 
nadrzędny cel pracy edukacyjnej w naszej szkole". Dążymy do niego każdego dnia, na wszystkich 
zajęciach od klasy 0 do klasy 8, realizując i osiągając cele zgodne z polityką oświatową paostwa oraz 
Gminy Wrocław. 

 

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 IMIENIA TRADYCJI ORŁA 

BIAŁEGO WE WROCŁAWIU  

 

KONTAKT :  Szko ła  Pod st aw owa n r  9 3  i m.  T ra dyc j i  O r ła  B ia ł e go ,  u l .  J . U.  N ie mce wicza  2 9  –  3 1 ,  5 0  –  2 38  

Wrocław ,  t e l .  71  7 98 68  7 5,  e  –  ma i l :  sp 93wroc @g m ai l . com ,  www . s p9 3.wroc . p l  


