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IV A 

 

Klasa realizować będzie: 

• poszerzony program zajęć sportowych, prowadzony w oparciu o autorskie programy nauczania łyżwiarstwa 
figurowego, zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; 

• zajęcia baletu - prowadzone przez nauczyciela tańca klasycznego; 

Pracować będzie: 

• interdyscyplinarnie– klasa pracować będzie w oparciu o projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, a korelacja 
treści sprzyjać będzie podniesieniu efektów nauczania przy mniejszym obciążeniu ucznia nauką; 

• interaktywnie i we współpracy- tworząc innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych, programów 
i aplikacji edukacyjnych oraz wykorzystując szkolną tableciarnię, współpracując w zespołach w przestrzeni wirtualnej 
i realnej; 

• kształtując kompetencje społeczne w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni, samodzielność, 
współodpowiedzialność, działania w SU, Kole Wolontariatu), holistycznie z naciskiem na umiejętność 
nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. 

Ponadto oferujemy: 

• poszerzony kurs języka angielskiego ( dodatkowa lekcja) 

• wzbogacenie zajęć techniki o warsztaty mixmediowe i scrabookingowe 



• wsparcia logopedów, pedagogów i psychologa, pracującego innowacyjnymi metodami 

 

 
 

IV B 

 
Klasa  realizować będzie: 

• poszerzony program zajęć sportowych - prowadzony w oparciu o autorskie programy nauczania hokeja na lodzie, 
zatwierdzone przez MEN  oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35; 

Pracować będzie: 

•  interdyscyplinarnie– klasa pracować będzie w oparciu o projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, a 
korelacja treści  sprzyjać będzie podniesieniu efektów nauczania przy mniejszym obciążeniu ucznia nauką; 

• interaktywnie i we współpracy- tworząc innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych, programów 
i aplikacji edukacyjnych oraz wykorzystując szkolną tableciarnię, współpracując w zespołach w przestrzeni wirtualnej 
i realnej; 

• ekspedycyjnie- nauczaniu w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji 
edukacyjnych; organizacja obozów sportowych; 

• kształtując kompetencje społeczne w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni, samodzielność, 
współodpowiedzialność, działania w SU, Kole Wolontariatu, redakcji szkolnej gazety „Manufaktura), 
holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy 
zespołowej. 

Ponadto oferujemy: 

• poszerzony kurs języka angielskiego ( dodatkowa lekcja) 



• wzbogacenie zajęć techniki o warsztaty mixmediowe i scrabookingowe 

• wsparcia logopedów, pedagogów i psychologa, pracującego innowacyjnymi metodami 

 

 
 

IV C 

 
Klasa ogólna z dyscyplinami piłka ręczna/ short track realizować będzie:  

• poszerzony program zajęć sportowych, prowadzony w oparciu o programy nauczania piłki ręcznej lub short-tracka, 
zatwierdzone przez MEN oraz innowacje pedagogiczne, opracowane przez trenerów SP35;  

Pracować będzie:  

• interdyscyplinarnie– klasa pracować będzie w oparciu o projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, a korelacja treści 
sprzyjać będzie podniesieniu efektów nauczania przy mniejszym obciążeniu ucznia nauką; 

• interaktywnie i we współpracy- tworząc innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych, programów i aplikacji 
edukacyjnych oraz wykorzystując szkolną tableciarnię, współpracując w zespołach w przestrzeni wirtualnej i realnej; 

• ekspedycyjnie- nauczanie w terenie, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i szkolnych stacji edukacyjnych; 

• kształtując kompetencje społeczne w codziennym działaniu (organizacja przestrzeni, samodzielność, 
współodpowiedzialność, działania w SU, Kole Wolontariatu), holistycznie z naciskiem na umiejętność nawiązywania 
właściwych relacji z rówieśnikami oraz pracy zespołowej. 

Ponadto: 

•  poszerzony kurs języka angielskiego ( dodatkowa lekcja) 



• w ramach wf 1h jazdy na rolkach na szkolnym torze rolkarskim 

• grupa ogólna: w ramach wf 2h/tydz. zajęć tenisa ziemnego 

• wzbogacenie zajęć techniki o warsztaty mixmediowe i scrabookingowe 

• wsparcia logopedów, pedagogów i psychologa, pracującego innowacyjnymi metodami 

                                                                                                                          

                                         


