
Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

 w Sosnowcu 

Zapraszamy do przygody, 
 jaką  jest edukacja  

w „Katoliku” 



Uczymy i wychowujemy w duchu 

wartości 

Jesteśmy szkołą, w której nauczyciele i wychowawcy otwierają 

uczniów na świat wartości,  

odkrywają talenty  i rozwijają zainteresowania. 

Uczniowie wspierani przykładem nauczycieli, wychowawców i 

rodziców  

wzrastają w świadomości własnej godności, 

 tak, aby mogli bardziej „być”,  
a nie tylko więcej „mieć” 

 i dzięki temu osiągają pełnię człowieczeństwa. 



Zapewniamy naukę 

 w  komfortowych warunkach 

    Nasze klasy są mało liczne  
 

     Zespoły  klasowe liczą od kilku do kilkunastu osób 



Zapewniamy naukę 

 w  komfortowych warunkach 

   Mamy dobrze wyposażone pracownie  
 

Wszystkie klasy wyposażone są w cyfrowe media 

dydaktyczne, tablice interaktywne, rzutniki, 

laptopy.  

 



Zapewniamy naukę 

 w  komfortowych warunkach 

   Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na 
dużej sali gimnastycznej oraz na basenie 



Uczymy przez zabawę, działanie  

 i doświadczenia 



Nasza kadra to profesjonaliści 

Nauczyciele pracujący w naszej szkole ciągle podnoszą 

swoje kwalifikacje, by jak najlepiej przekazywać wiedzę  

młodemu  pokoleniu. 

Są czynnymi egzaminatorami, mającymi uprawnienia do 

sprawdzania egzaminów zewnętrznych na każdym 

poziomie nauczania. 



Stawiamy  na naukę  języków obcych 

Mogą wybierać spośród: 

 angielskiego 

 niemieckiego 

 francuskiego 

 hiszpańskiego 

 włoskiego 

Nasi uczniowie uczą się dwóch języków 
obcych już od pierwszej klasy! 



Stawiamy  na naukę  języków obcych 



Stawiamy  na naukę  języków obcych 



Stawiamy  na naukę  języków obcych 



Stawiamy  na naukę  języków obcych 



Stawiamy  na naukę  języków obcych 

Bierzemy udział w programie ERASMUS +  
 współpracując ze szkołami z Włoch, Bułgarii, Turcji i Niemiec 

Organizujemy  warsztaty językowe, zarówno w kraju jak i za granicą 

- podczas wycieczek  (Anglia, Francja, Niemcy, Szkocja) 



Mamy rozszerzona siatkę godzin  

  2 języki obce  i zajęcia na basenie od pierwszej klasy 

 

 oraz  naukę kodowania od roku szkolnego 2019/2010 

 

  4 godziny języka angielskiego 

 

  6 godzin matematyki  

 

  7 godzin języka polskiego 

 

 

 

począwszy od  czwartej  klasy 



Mamy rozszerzona siatkę godzin  



Mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych 

  Tenis ziemny 

  Szachy 

  Robotyka  

  Programowanie 

  Breakdance 

  Capoeira 

  Schola 

  SKS 

  Koła przedmiotowe 

  Zajęcia plastyczne 

  Koło teatralne 

  Koło dziennikarskie 

  



Kółko  teatralne  



Kółko  dziennikarskie 



Breakdance 



Capoiera 



Szachy 



SKS 



Tenis stołowy 



Tenis ziemny 



Kółka plastyczne 



Kółka przedmiotowe 



Schola 



Celebrujemy ważne uroczystości 

  Pasowanie na ucznia klas pierwszych 

  Święto Niepodległości 

  Jasełka 

  Bal karnawałowy 

  Boskonalia, czyli święto naszego Patrona 

  Przedstawienie Wielkanocne 

  Święto Konstytucji 3 Maja 

 



Pasowanie klas pierwszych 



Jasełka 



Przedstawienie Wielkanocne 



Pielęgnujemy miłość do ojczyzny 



Nasza formacja duchowa 



Dbamy o bezpieczeństwo 



Współpracujemy z instytucjami kultury 



Współpracujemy z instytucjami kultury 



Uczniowie objęci są opieką dodatkową 

Nasza świetlica czynna jest  od 6.45  do 17.30  



Uczniowie objęci są opieką dodatkową 

Uczniowie objęci są pomocą  

psychologa i pedagoga szkolnego 

W szkole funkcjonuje 

 gabinet higienistki 



Nasze podróże  są okazją do nauki 



Nasze podróże są okazją do nauki 



Nasze podróże są okazją do nauki 



Uczymy od pierwszej klasy do matury 



Dołącz do nas! 



Zapraszamy! 

ul. Kasztanowa 3a 

tel.  796 13 12 12   


