
Chociaż wiele szkół istnieje w naszym mieście,  
 ale "Dziewiętnastka" to jest właśnie ta...  

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu 

 położona jest na otoczonym zielenią zadbanym osiedlu Piastów.  
 

Budynek szkoły jest przestronny, ze słonecznymi salami.  
 

Oprócz estetycznych i dobrze wyposażonych klasopracowni możemy poszczycić się nowoczesnym 
kompleksem boisk, placem zabaw dla dzieci.  

 
Pedagodzy z pasją, doświadczeniem, otwarciem na dziecko tworzą jak najlepsze warunki do bezpiecznego  

i kreatywnego rozwoju z poszanowaniem zasad tradycyjnego wychowania.  
  

Dbamy o rozwijanie talentów, poszerzanie zainteresowań poprzez liczne, różnorodne zajęcia pozalekcyjne.  
 

 W roku szkolnym 2023/2024 powitamy kolejną grupę pierwszoklasistów.  
 

 Pierwszy rok szkoły to dla dziecka poważny krok w dorosłość. Dziecko poznaje bliżej zasady i normy 
panujące w klasie, uczy się funkcjonowania w grupie społecznej, jaką jest klasa i szkoła. 

 
 
    Z myślą o najmłodszych dzieciach 
   proponujemy - zapewniamy - posiadamy… 

  

 innowacje pedagogiczne np.: matematyczne, językowe, plastyczne, teatralne; 

 innowacyjne zajęcia nauki pływania „Umiemy pływać różnymi stylami”; 

 naukę w przyjaznej społeczności, w dużych przestronnych salach dydaktycznych; 

 sale lekcyjne wyposażane w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, kąciki tematyczne, 

miejsca relaksu i zabawy; 

 „szafki prywatki” w każdej klasopracowni – miejsce przechowywania osobistych rzeczy; 

 jasne i przestronne hole i korytarze – z wyznaczonymi kącikami do zabawy i odpoczynku; 

 wysoko wykwalifikowaną, kreatywną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną taką 

organizację procesu kształcenia, aby nie zabrakło w nim czasu na zabawę; 

 spotkania integrujące zespół klasowy (wycieczki, „Zielone Szkoły”, ogniska, projekty, 

spotkania);  



 indywidualne podejście do każdego ucznia, odkrywanie jego uzdolnień, pokonywanie 
słabości (zajęcia pozalekcyjne);  

 pomoc psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego i logopedy w ramach, której 
prowadzone są m.in. zajęcia Metodą Tomatisa, które rozwijają koncentrację i uwagę 
słuchową u dzieci; 

 salę zabaw w której powadzone są m.in. zajęcia rozwijające umiejętności radzenia sobie 
 z emocjami „Pracownia pozytywnych emocji”; 

 sale gimnastyczne z bogatym zapleczem przyrządów gimnastycznych – dostosowane 
 do umiejętności i możliwości najmłodszych dzieci; 

 zabawy na świeżym powietrzu oraz placu zabaw z programu „Radosna Szkoła”  
(obiekt jest monitorowany, a teren wokół szkoły ogrodzony);  

 zajęcia ruchowe na nowoczesnym kompleksie rekreacyjno-sportowym; 

 promocję wszelkich osiągnięć dzieci i ich zainteresowań oraz pasji;  

 opiekę w świetlicy „Krainie Radości”, a tam bezpieczny wypoczynek, ruch i zabawę, pomoc 
w nauce oraz rozwijanie zainteresowań; 

 świetlica czynną w godzinach 6.00-16.30; 

 bibliotekę i czytelnię z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej do dyspozycji 
uczniów w czasie wolnym; 

 nowoczesne pracownie informatyczne; 

 smaczne obiady, często konsultowane z dzieci, jadłospis pod nadzorem specjalistów, 
 aby było pysznie, zdrowo i kolorowo; 

 opiekę pielęgniarki szkolnej; 

 opiekę stomatologa; 

 bezpieczeństwo;  

 zapewniamy propozycje aktywności dla rodziców w myśl zasady „wspólnota rozwija” . 

 

  Dołożymy wszelkich starań, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie,  
aby w atmosferze radości i szacunku, przy wsparciu nauczycieli każdy pierwszoklasista: 

 chętnie przychodził do szkoły, 
 rozwijał kreatywność, 
 uczył się ku przyszłości mądrze poznawał świat i ludzi. 

 


