
   Jedyna szkoła w Rzeszowie, która zrealizowała program „CYFROWA SZKOŁA”, dzięki czemu 

posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: laptopy, tablice interaktywne, sieć wi-fi. -Położona z dala od 

ruchliwych ulic. Teren obiektu ogrodzony, z monitoringiem wizyjnym zewnętrznym i wewnętrznym. 

Brak barier architektonicznych: winda, podjazdy, przystosowane sanitariaty do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych. Każde dziecko posiada swoją osobistą szafkę, zamykaną na kluczyk do 

przechowywania odzieży, przyborów i rzeczy osobistych. Nauka na jedną zmianę od godz. 8.00 w 

mało licznych klasach. Bezstresowy dzwonek zapraszający melodyjkami na lekcje.  

   Każde dziecko może u nas osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości oraz przeżyć wspaniałą 

szkolną przygodę. „Dwudziestka dwójka” to szkoła, która uczy, inspiruje i rozwija. Uczą się w niej 

dzieci zdrowe i niepełnosprawne. 

Nasze główne atuty: 

1. Osiągamy wysokie wyniki nauczania: 

-Duża liczba stypendystów Dyrektora Szkoły i Prezydenta Rzeszowa. 

-Przez ostatnie trzy lata nasze gimnazjum znajdowało się w trójce najlepszych szkół w Rzeszowie (w 

ubiegłym roku wynik egzaminu gimnazjalnego naszych gimnazjalistów z języka angielskiego był 

najlepszy w całym mieście, a z takich przedmiotów, jak język polski, historia czy biologia i fizyka 

zajęliśmy drugą pozycję w Rzeszowie). 

-Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich. W latach 

ubiegłych mieliśmy laureata kuratoryjnego konkursu przyrodniczego oraz finalistkę konkursu z j. 

niemieckiego Tylko w roku szkolnym 2017/2018 warto wymienić kilka: I miejsce dla ucznia kl. 4 w 

Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Moje wakacje”, II miejsce dla ucznia kl. 5 w Ogólnopolskim 

Konkursie Matematycznym Alfik (wygrał tygodniowy obóz matematyczny), II miejsce w 

województwie podkarpackim dla uczennicy kl. 5 w Ogólnopolskim Internetowym Konkursie 

Matematycznym „Maks Matematyczny”. 

2. Realizujemy innowacje pedagogiczne (czyli wprowadzamy nowatorskie rozwiązania z zakresu 

metod lub programu nauczania). W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy następujące: 

- Rozwijanie przez czytanie- kl. 3 SP. 

- Bawimy się i uczymy- edukacja przez ruch- kl. 3 SP. 

- Zadania tekstowe podstawą kształcenia matematycznego – kl. 3 SP. 

- Innowacja rozszerzająca umiejętności mówienia i tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku 

angielskim z wykorzystaniem technik multimedialnych – Gimnazjum. 

 

3. Posiadamy różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, np.  

-Koło dziennikarskie (uczniowie poznają tajniki pracy dziennikarskiej i wydają gazetkę szkolną 

„PiSAK”. 

-Koło Młodego Odkrywcy (uczniowie poprzez praktykę, różnego rodzaju doświadczenia poznają 

tajniki przyrody, chemii i fizyki). 

-Koło historyczne (uczniowie realizują różne projekty historyczne, w ciekawy sposób poszerzają 

swoją wiedzę, biorą udział w wycieczkach). 



-Koło komputerowe (uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu obsługi  różnych programów 

komputerowych). 

-Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VI z j. polskiego, 

matematyki, fizyki, chemii (nauczyciele, poprzez indywidualne podejście, pomagają uczniom, którzy 

wykazują trudności dydaktyczne, wyrównać braki i osiągać sukcesy). 

4. Dla najmłodszych uczniów naszej szkoły oferujemy ciekawe zajęcia na świetlicy szkolnej, 

która jest dostępna dla dzieci w godzinach: 6:30 – 17:00: 

-Zajęcia taneczno – wokalne. 

-Zajęcia plastyczne. 

-Koło origamii. 

-Koło czytelnicze. 

5. Posiadamy trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, dlatego 

możemy im zapewnić najlepsze warunki rozwoju: 

-Wykwalifikowana i doświadczona kadra przygotowana do prowadzenia edukacji na wysokim 

poziomie, a wśród nich: oligofrenopedagodzy, terapeuci, logopedzi, socjoterapeuta, tyflopedagog, 

surdopedagog, trenerzy sportowi. 

-Bogato wyposażona salka relaksacyjna do zajęć ruchowych dla klas młodszych.  

-Nowocześnie wyposażona sala integracji sensorycznej, z której korzystają uczniowie 

niepełnosprawni. 

- Zajęcia rewalidacyjne dla niepełnosprawnych, zgodnie ze wskazaniami poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

6. Realizujemy interesujące projekty edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim i 

międzynarodowym:  

- Europejski projekt Erasmus plus – Projekt obejmuje szkolenie nauczycieli z Polski i Rumunii. 

Nauczyciele z Rumunii, podczas trzech, trwających tydzień wizyt, poznają metody pracy w szkole 

integracyjnej, obserwują pracę nauczycieli naszej szkoły.  

- Klasy 5b i 6b biorą udział w X Edycji Programu Insta.Ling dla szkół. Insta.Ling jest stroną WWW 

do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z 

omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i 

rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a 

Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. 

-Ogólnopolski projekt Junior Media – Uczniowie kl. 4a i 4c (klasy dziennikarskie) przez cały rok 

realizują różne zadania indywidualne i grupowe z zakresu edukacji medialnej (tworzą interaktywne 

reportaże, przeprowadzają wywiady ze znanymi postaciami, biorą udział w konkursach 

dziennikarskich). Za każde zadanie otrzymują punkty. Kilkoro uczniów z najwyższą liczbą punktów 

ma szansę na wyjazd na Letnią Szkołę Dziennikarstwa (tygodniowa, darmowa wycieczka, w której 

biorą udział najlepsi uczniowie z całej Polski). Obecnie na 198 szkół  biorących udział w projekcie, 

nasza szkoła zajmuje 6 miejsce w Polsce.  



7. Promujemy zdrowy tryb życia. Szkoła posiada Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie. Realizuje programy prozdrowotne:  

-„Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”- Promujemy wśród dzieci zdrową dietę, bogatą w owoce i 

warzywa oraz produkty mleczne. Dzieci otrzymują bezpłatnie świeże owoce i warzywa oraz soki, a 

także mleko i przetwory mleczne. 

- Organizujemy warsztaty kulinarno – edukacyjne „Wkręceni w zdrowie” z coachem zdrowia i 

żywienia, które pobudzają wyobraźnię, rozwijają zdolności manualne, poszerzają wiedzę z zakresu 

zdrowego stylu życia, uzupełniają program nauczania w zakresie profilaktyki zdrowia, otwierają na 

nowe smaki i produkty. 

-Prowadzimy akcje „Przerwy z grami planszowymi jako alternatywa dla samotności lub smartfona” 

oraz „Taneczne przerwy” - dzieci mogą w ciekawy i twórczy sposób spędzić przerwę w szkole. 

8. Wprowadzamy atrakcyjne i nowoczesne metody pracy z dziećmi: 

-Uczniowie wraz  nauczycielką j. niemieckiego prowadzą blog „Deutsche Tafel” – blog 

administrowany jest przez nauczycielkę, ale to uczniowie mają duży wpływ na jego wygląd i treści 

w nim zawarte. Na stronie umieszczane są wytwory pracy uczniów związane z nauką języka 

niemieckiego (artykuły, prace projektowe, ćwiczenia on-line, komiksy, zdjęcia). W ten sposób 

chętniej i efektywniej uczą się języka niemieckiego), 

-Nauczycielka języka polskiego prowadzi blog „Szkolni detektywi, czyli na tropie błędów 

językowych”. Strona została stworzona w 2013 roku w ramach innowacji pedagogicznej. Uczniowie 

mają za zadanie tropić błędy językowe (np. w reklamach, ogłoszeniach, w sklepach) i ujawniać je na 

blogu, przypominając jednocześnie czytelnikom poprawne formy. W atrakcyjny dla nich sposób 

poszerzają swoją wiedzę z zakresu języka polskiego. 

-Klasy 5b i 6b podczas lekcji języka angielskiego nawiązali współpracę ze szkołą podstawową w 

Wielkiej Brytanii „ Yardley Gobion Primary School” . Uczniowie poznają swoich kolegów, ich 

szkołę i zwyczaje, wysyłając do siebie kartki i listy drogą tradycyjną oraz emailową. 

- Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego nauczyciele wykorzystują liczne aplikacje i 

programy do nauki, aby jak najbardziej uaktualnić naukę oraz osiągać jak najlepsze wyniki. Na 

lekcjach korzystamy z programów „KAHOOT”, „QUIZLET” , tworzymy prezentacje korzystając z  

„PREZI”. 

- Na wzór telewizyjnych Wiktorów organizujemy szkolną galę Wiktorków. Wyróżniamy piękną 

statuetką uczniów, którzy wsławili szkołę na konkursach lub zawodach sportowych w 

województwie, kraju i na świecie. 

- Klasa wyróżniająca się najwyższą średnią i najlepszym zachowaniem, honorowana jest 

Przechodnim Pucharem Dyrektora Szkoły.  

9. Dbamy o rozwój fizyczny naszych uczniów: 

-Posiadamy kompleks boisk do gier zespołowych: trawiaste, asfaltowe i z kostki gumowej, bieżnia 

lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal oraz sala gimnastyczna. 

-Nasi najmłodsi uczniowie mogą spędzać czas na nowoczesnym placu zabaw. 

-Uczniowie uczą się pływać podczas zajęć na basenie. 



-Zimą dzieci uczą się jazdy na nartach (organizujemy wyjazdy, m. in. do Ośrodka KiczeraSki w 

Puławach Górnych). 

10. Organizujemy ciekawe spotkania, imprezy, wyjścia, wycieczki, np. 

-Wycieczki krajoznawcze i edukacyjne – krajowe i zagraniczne. 

- Spotkania  z pisarzami, podróżnikami, przedstawicielami różnych zawodów. 

-Wyjścia do kina, teatru, parku trampolin. 

 


