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Etwinning Let`s share 2020-2021 – tworzenie i
wyszukiwanie przez uczniów oraz nauczycieli
najciekawszych zadań online do nauki języka
angielskiego. 

BohaterON – włącz historię!- ogólnopolska
kampania o tematyce historycznej, mająca na
celu upamiętnienie, uhonorowanie
uczestników Powstania Warszawskiego oraz
promocję historii Polski XX wieku.

Rowerowy Maj- największa kampania w
Polsce promująca zdrowy tryb życia i
zrównoważoną mobilność wśród dzieci
przedszkolnych, uczniów szkół
podstawowych, grona nauczycielskiego oraz
rodziców i opiekunów.

Edukacja w Miejscach Pamięci- warsztaty,
przedwyjazdowe i powyjazdowe, dyskusje
oraz wyjazdy do miejsc pamięci, skierowane
do odpowiednich grup wiekowych.

Rok założenia: 1964r. 
Zakończenie rozbudowy budynku głównego o nowe skrzydło: 2021r. 
Ilość budynków: 2
Patron szkoły: Tadeusz Kościuszko
System nauki: jednozmianowy
Język obcy w klasach 1-8: j. angielski
Dodatkowy język obcy w klasach 7-8: j. hiszpański
Liczba oddziałów (klas): 25

O Szkole:

KLASY
1-3

Destination Imagination- największy na
świecie program edukacyjny dla dzieci,
młodzieży i studentów. Program
skoncentrowany jest na rozwoju
kreatywności. 

Klucz do przyszłości – program rozwoju
kompetencji kluczowych w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych Gminy
Wrocław.

Mikrogranty młodzieżowe- szansa dla
młodych ludzi, by stać się wolontariuszem i
świadomym obywatelem swojego miasta,
rozwijając współpracę w zespole,
przedsiębiorczość i umiejętność pracy metodą
projektu.

KLASY
4-8

Logorytmika

Wesoła matematyka

Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w
klasie?

Opowiedz mi baśń..." poznanie bajek, baśni i
legend polskich

Dookoła świata – w różnych zakątkach.
Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentacje
uczniów

Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie
pytania są dobre?

Mali inżynierowie. Co sprawia, że pomysł
działa?

Odkrywcy przyrody

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z
fizyki oraz chemii

Komunikacja dla porozumienia i
współdziałania w grupie

Zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe

Zajęcia chóru szkolnego

Zajęcia rozwijające zainteresowania
matematyczne

Zajęcia rozwijające zainteresowania
historyczne

Zajęcia rozwijające kreatywność

Fakultety przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty z j. polskiego

Fakultety przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty z j. angielskiego

Fakultety przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty z matematyki

Zajęcia rozwijające zainteresowania
komputerowe, umiejętność programowania

Zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania
się językiem angielskim
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