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Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Sosnowcu

„Nie tradcie czasu, czyocie dobro 
i to wiele dobra, 

a nie będziecie nigdy żałowali, 
żeście je uczynili”

św. Jan Bosko



Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Sosnowcu

Drogi Rodzicu,

Wiemy, z jakimi problemami się borykasz, wychowując swoje małe
dziecko, ponieważ także jesteśmy rodzicami. Kilka lat temu
przeżywaliśmy podobne dylematy i rozterki, bo nasze pociechy
opuszczały przyjazne im środowisko przedszkolne. Chcieliśmy
posład je do szkoły, która wspierałaby aktywnie rodziców
w procesie wychowania dziecka. Dlatego sami stworzyliśmy
szkołę, do której bez obaw wysłaliśmy nasze dzieci.



Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Sosnowcu

Nasza Szkoła wspiera aktywnie rodziców 
w procesie wychowania dziecka

Jan Paweł II



“  Ojczyzna wolna, 
znowu wolna!
Tak bije serce, 
huczą skronie!
A Biały Orzeł 

w słoocu kwiatów
Przyleciał, by go ująd 

w dłonie (...)
Dziś w całej Polsce brzmi 

Mazurek...
Dzisiaj radości kanonada!

Witamy wszyscy 
Niepodległośd

I Jedenasty Listopada (...)”

Ryszard Przymus

Pielęgnujemy miłośd do Ojczyzny



Bez miłości do swej ojczyzny, bez poznawania 
jej historii, jesteśmy skazani na zatracenie własnej tożsamości

Pielęgnujemy miłośd do Ojczyzny



Pielęgnujemy miłośd do Ojczyzny

Uczymy historii - nie tylko jako faktów, ale przede wszystkim 
pokazujemy, czego ona nas uczy(…)
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Bez miłości do swej ojczyzny, bez poznawania 
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Pielęgnujemy miłośd do Ojczyzny



Uczestniczymy w akcjach 
charytatywnych

“Podaj mydło”- pod taką nazwą odbyła 
się  Akcja Charytatywna, której 
organizatorem jest Fundacja Pomocy 
Humanitarnej Redemptoris Missio z 
siedzibą w Poznaniu. Medycy z Fundacji 
Redemptoris Missio pracują w 
najdalszych zakątkach świata. Wszyscy 
powracający stamtąd zwracają uwagę na 
katastrofalny stan higieny. Akcja „Podaj 
mydło!” polegała na zbiórce mydła dla 
podopiecznych polskich misjonarzy.
Dzięki naszym uczniom uzbieraliśmy 
ponad 30 kg mydła. 



Uczymy dzielid się z potrzebującymi

Akcja charytatywna “Kromka chleba” 



Uczestniczymy w akcjach 
charytatywnych



Uczymy miłości i troski o innych

Założyliśmy w naszym szkolnym ogrodzie „Ptasią stołówkę”. Uczniowie 
wiedzą, jakie ptaki zostają na zimę, wiedzą czym należy je karmid, 
dbają, aby nigdy nie były głodne. Przynieśli karmniki dla ptaków oraz 
nasionka, słonecznik, słoninkę. 



Dbamy o bezpieczeostwo

Propagujemy wiedzę o zasadach 
bezpiecznego użytkowania energii, 
bezpiecznego i racjonalnego 
korzystania z energii elektrycznej, 
urządzeo nią zasilanych, a także 
bezpiecznego zachowania w pobliżu 
infrastruktury energetycznej.

Uczniowie wzięli udział w kampanii 
"Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla 
dobra dziecka"i zdobyli Certyfikat.



Dbamy o bezpieczeostwo



NOWY WYMIAR EDUKACJI

Wszystkie klasy wyposażone są w cyfrowe media dydaktyczne, 
tablice interaktywne, rzutniki, laptopy. 



NOWY WYMIAR EDUKACJI

Multimedia zwiększają efektywnośd nauczania-uczenia się.

Nowe pokolenie potrzebuje nowoczesnych narzędzi i form pracy.



Szybka i skuteczna nauka języków
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Szybka i skuteczna nauka języków



Szybka i skuteczna nauka języków



Dbamy o bezpieczeostwo



Nasza Szkoła ubogaca nie tylko 
umysł, ale i serce



Opieramy się na systemie 
wartości chrześcijaoskich

Kontakt z Bogiem uszlachetnia i umacnia w czynieniu dobra



Opieramy się na systemie 
wartości chrześcijaoskich

,,Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! 
Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlid się z prostotą i całkowitą ufnością, to 
znaczy zwracad się do Boga tak, jak czynią to dzieci”.  

Jan Paweł II 



Wzrastamy w wierze

„Wszechmogący Boże, 
prosimy Cię, 
pobłogosław przybory 
szkolne, pobłogosław 
tych, którzy będą nimi się 
posługiwad, wzrastając 
w mądrości i w wierze, 
spełnij to, czego pragną i 
daj im radośd z 
oczekiwanych wyników 
i duchowego wzrostu”.



Błogosławieostwo tornistrów

Napełnij ich serca światłem Ducha Świętego i umocnij 
na drodze wiary. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen



Opieramy się na systemie 
wartości chrześcijaoskich

W Naszej Szkole dbamy o integralne wychowanie młodego 
człowieka. Czas poświęcony na codzienną modlitwę, szkolne 
eucharystie, pielgrzymki, rekolekcje prowadzi od najmłodszych lat 
do żywego kontaktu z Panem Bogiem.



Pamiętamy o codziennej modlitwie i naszym 
Patronie św. Janie Bosko



Opieramy się na systemie 
wartości chrześcijaoskich

Uczestnicząc w pielgrzymkach swoje życie zawierzamy Bogu



Pielgrzymka do Kalwarii 
Zebrzydowskiej



Pielgrzymka do Kalwarii 
Zebrzydowskiej



Pielgrzymka do Kalwarii 
Zebrzydowskiej



Pielgrzymka do Częstochowy



Zwiedziliśmy Skarbiec na Jasnej Górze

Pielgrzymka do Częstochowy



Pielgrzymka do Czernej



Pielgrzymka do Czernej



AKTYWNOŚD RUCHOWA



Najpiękniejsze zakątki 



Jesteśmy EKO - dbamy o przyrodę



Warsztaty - spotkania z tradycją
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Spotkania z tradycją



Urzędy potrafią też nas zaciekawid



Urzędy potrafią też nas zaciekawid



Z wizytą w teatrze

Teatr Zagłębia w Sosnowcu „Najmniejszy Bal Świata”



Pamiętamy o ważnych uroczystościach 



Wyjątkowe dni  ...



Pasowanie na ucznia
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Pasowanie na ucznia



Przyszliście, aby byd z Nami



Puk puk … to ja pierwszaczek 



Szkołę lubid się da…



Recytowaliśmy wiersze



Zataoczyliśmy dla Was



Don Bosko z Tobą jest bosko



Nasz Patron Jan Bosko 



Wspieraj Nas Janie Bosko



Najważniejszy moment



Pasowanie na ucznia

"Ślubujemy strzec wiary katolickiej i dobrego 
imienia naszej Szkoły. Ślubujemy kochad Ojczyznę, 
dla niej się uczyd i pracowad. Ślubujemy kierowad 
się w życiu mądrością Ewangelii oraz naśladowad 

naszego patrona, św. Jana Bosko”.



Ślubujemy…



Pasowanie na ucznia



Pasowanie na ucznia



Przyjęci do grona społeczności szkolnej



Dziękujemy… 



Z wizytą w teatrze

Teatr Dzieci Zagłębia w  Będzinie 
- spektakl „Trzy świnki” 



Z wizytą w teatrze

Teatr Rozrywki w Chorzowie
“Kot w butach”



Na szkolnym placu zabaw



Na szkolnym placu zabaw



Fascynujące spotkania 

Uczniowie uczestniczą w cyklicznych zajęciach 
w ramach projektu:

“Fascynujące spotkania z ciekawym człowiekiem”. 
Celem projektu jest inicjowanie spotkao z ludźmi 

o nietypowych pasjach, sławnymi osobami, 
ale także odkrywanie radości z wykonywania 

zawodu swoich Rodziców.



Spotkanie z Top Chef 
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Spotkanie z Top Chef 



Dbamy o zdrowe odżywianie  



Spotkanie z policjantem



Spotkanie z policjantem



Spotkanie z policjantem



Święto Pluszowego Misia

Konkursy, misiowa dyskoteka i poczęstunek miodem…



Święto Pluszowego Misia
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Święto Pluszowego Misia



Misiowe małe  “conieco”



Misiowa dyskoteka z zespołem Bahamas
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Misiowa dyskoteka z zespołem Bahamas



Misiowa dyskoteka z zespołem Bahamas



Misiowa dyskoteka z zespołem Bahamas



Spotkanie z aktorami lalkowymi



Spotkanie ze strażnikiem miejskim



Spotkanie ze strażnikiem miejskim



Szkolny Konkurs Plastyczny 



Szkolny Konkurs Językowy 



Miejski Przegląd Jasełek



Święty Biskup Mikołaj wśród Nas

“Dobrod rodzi dobrod”

Historia Mikołaja z Miry jest 
przypomnieniem, że miłośd 
oznacza schodzenie z własnej 
ścieżki po to, aby pomagad 
innym; pomaganie i okazywanie 
dobroci to nasz obowiązek wobec 
tych, których mijamy na naszej 
drodze życia.



Święty Biskup Mikołaj wśród Nas

Jesteśmy bardzo grzeczni, wspaniale się uczymy, Święty Biskup 
Mikołaj przygotował dla Nas niespodzianki…



Święty Biskup Mikołaj wśród Nas

Dla Świętego Biskupa Mikołaja
od Nas Świąteczne 
Przedstawienie



Pamiętamy o tradycjach

Najpiękniejsza choinka, 
ponieważ ozdobiona 
własnoręcznie zrobionymi 
papierowymi ozdobami.



Pamiętamy o tradycjach



Pomocnicy Świętego Mikołaja 



Pomocnicy Świętego Mikołaja 



Edukacja przyrodnicza  



Wycieczka na Farmę  



Wycieczka na Farmę  



Edukacja przyrodnicza  



Edukacja przyrodnicza  



Rodzinne spotkanie z tradycją

Chwile spędzone z rodziną są najcenniejsze. Grudniowe 
popołudnie i warsztaty ozdób bożonarodzeniowych przypominają, 
jak ważne jest bycie Razem...



Rodzinne spotkanie z tradycją



Czekamy na Boże Narodzenie



Czekamy na Boże Narodzenie



W wigilijnym nastroju

Wspólne dzielenie 
się opłatkiem, 
składanie życzeo, 
kolacja wigilijna i 
śpiewanie kolęd, 
chwile, które na 
zawsze 
zapamiętamy…



W wigilijnym nastroju



Finał miejskiego konkursu 
recytatorskiego„Zima w poezji”



Finał konkursu „Zima w poezji”

Nagrodziliśmy występ Miłosza brawami.



Finał konkursu „Zima w poezji”

Było super!



Matematyka bez tajemnic

Obliczenia 
pieniężne nie 
muszą byd nudne 
i trudne, zabawa 
w sklep ciekawsza 
niż rozwiązywanie 
zadao…



Matematyka bez tajemnic



Matematyka bez tajemnic



Nie boimy się doświadczeo

Czarodziejka zima taki sprawia 
cud, że zamienia wodę w lód…



Nie boimy się doświadczeo



Gimnastyka języka i nie tylko…

Kształtowanie małej i dużej 
motoryki jest bardzo ważne, 
zwłaszcza u sześciolatków



Gimnastyka języka i nie tylko…

Zabawy ze słomką, balonami… 



Spotkanie z dogoterapeutą



Spotkanie z dogoterapeutą

DOGOTERAPIA to terapia kontaktowa z udziałem psa, sprzyja wszechstronnemu 
rozwojowi ucznia. Zabawy z Luną to wspaniała niespodzianka dla naszych uczniów.



Pamiętamy o babci i dziadku



Dzieo babci i dziadka



Mobilne planetarium - PRZYGODA W KOSMOSIE



Mobilne planetarium - PRZYGODA W KOSMOSIE



Spotkania filmowe w kinie 



Spotkania w Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach 



Spotkania w Filharmonii Śląskiej 
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Spotkania w Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach 



Nauka przez zabawę 
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Nauka przez zabawę 



Nauka przez doświadczanie 



Nauka przez doświadczanie 



Nauka przez doświadczanie 



Nauka przez odkrywanie 



Nauka przez odkrywanie 



Spotkanie z weterynarzem 



Spotkanie z weterynarzem 



Spotkanie z weterynarzem 



Spotkanie z weterynarzem 



Fizyka dla smyka - OPTYKA
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Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Sosnowcu

Każdemu rodzicowi marzy się idealna szkoła dla jego dziecka.
Idealna - znaczy najlepsza. Taka, w której dziecko czuje się
bezpiecznie, czuje się kochane i potrzebne. Szkoła, która dobrze
uczy, ale jednocześnie panuje w niej atmosfera ciepła,
życzliwości, współpracy; uczniowie, patrząc na swoich
nauczycieli, widzą w nich autorytety i próbują ich naśladowad,
szkoła, z której dzieci nie chcą wracad do domu...
Taka jest właśnie KATOLICKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

www.katolik.sosnowiec.pl



Rekrutacja Rok Szkolny 2018/2019 

Zapraszamy

Katolicka Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa 

w Sosnowcu


