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„Dlaczego szkoła przyjemna i potrzebna?... 
...szkoła myśli tylko o uczniu 

każda sala, każda ławka, każdy kącik jest właśnie dla ucznia.” 
Janusz Korczak 

 
 
 
 

Dyrektor SP 39 w Chorzowie informuje, 
że w roku szkolnym 2019/2020 

otwieramy 
KLASĘ CZWARTĄ ORAZ KLASĘ SIÓDMĄ  

…… 
 w związku z trwającą reformą edukacji  

istnieje możliwość przeniesienia klas / uczniów  
na wniosek rodziców. 

 

 
 
 

Podstawa prawna: art. 205 ust.2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245) 
 
Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III i klasy VI, jest możliwe, w 

latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy 

IV raz do klasy VII, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia 

gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, 

w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów.  

Przeniesienie uczniów następuje z dniem 1września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają 

naukę w klasie IV i w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022. 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 39 troszczy się, wychowuje i uczy od 1887 roku 

http://www.sp39.chorzow.pl/


 

 

PROPONOWANA OFERTA DLA KLASY CZWARTEJ I DLA KLASY SIÓDMEJ: 

 
 Klasa językowa – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, projekty e-Twinnig, współpraca 

z wolontariuszami z innych krajów w ramach organizacji AEISEC, udział w wyjazdach Euroweek, 
współpraca ze szkołą partnerską w Niemczech, praca metodą projektu i udział w międzynarodowym 
konkursie języka angielskiego The Big Challenge 
 

 Klasa twórczego działania - dodatkowe zajęcia z robotyki i eksperymentu, innowacyjne 

zajęcia matematyczne lub artystyczne (plastyczne, filmowe, teatralne) 
 

ZAPEWNIAMY: 
 

 Jednozmianowość przez cały okres edukacyjny 

 szafki dla wszystkich uczniów 

 dziennik elektroniczny Librus 

 świetlicę czynną w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów 

 obiady w stołówce szkolnej 

 sklepik szkolny 

 wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu do 
egzaminów kończących szkołę 

 bogato wyposażone pracownie przedmiotowe: chemiczno-fizyczna, geograficzna, 
biologiczna, plastyczna, polonistyczno-filmowa 

 wszystkie sale wyposażone w projektory, tablice multimedialne i monitory 
interaktywne, bogata baza pomocy dydaktycznych dzięki programowi unijnemu 

 liczne ogólnopolskie programy i projekty edukacyjne, np. „Filmoteka szkolna. Akcja!”, 
„Włącz się. Młodzi a media”, „Młodzi głosują”, „Samorządy mają głos”, „Zachowaj 
trzeźwy umysł”, „Trzymaj formę”, „Klimat to jest temat”, „Szkoła Tolerancji”, 
„BohaterON”, „Lepsza Szkoła” 

 innowacyjne programy, w tym Akademia Młodych Odkrywców, koło hodowli 
amatorskich i zajęcia sportowe Rugby, koło szachowe 

 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

 szkolne koło wolontariatu 

 imprezy zapisane w tradycji szkoły, m.in.: Pasowanie na ucznia, Dzień Języków Obcych, 
Turniej Niepodległościowy, Święto Kina, Szkolna Noc Niespodzianek, Dzień Teatru, Festiwal 
Lektur Szkolnych, Dzień Samorządności, Dzień Sportu, Turniej Gier Planszowych, 
Runmageddon, Noc Bibliotek, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

 współpraca z Politechniką Śląską, Polskim Związkiem Rugby, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Chorzowskim Towarzystwem Szachowym 

 szerokie wsparcie i pomoc pedagogiczno-psychologiczna 

 nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań edukacyjnych w celu podnoszenia 
jakości pracy szkoły 

 
 

 


