
 

 

 

Szkoły Podstawowej nr 3  
 

im. ks. Jana Twardowskiego  

w Koszalinie 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego  

zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną  

w trakcie Dnia Otwartych Drzwi,  

15 marca 2018r. w godzinach 1630-1800 

 

sekretariat@zs11.koszalin.pl     zs11.eduportal.koszalin.pl     zs11.koszalin.pl 

ul. Jabłoniowa 23 

75-679 Koszalin 

tel. 94 345-88-80  

NASZA SZKOŁA mieści się w nowoczesnym budynku  

o ciekawej architekturze, dostosowanej do współczesnych  

wymagań i oczekiwań. Położona jest  

w malowniczej dzielnicy Koszalina – Rokosowo. 

 Szkoła posiada jedno z najlepiej  rozwiniętych  

w mieście zapleczy sportowych, do których zaliczają się  

nowoczesne boiska, sala zabaw ELDORADO, plac zabaw.  

W nowym roku szkolnym ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA  

KLAS PIERWSZYCH Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM  

PRZY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM GOETHEGO W SZCZECINIE.  

Więcej informacji na spotkaniu  z dyrekcją szkoły  dnia 15 marca 2018r. o godz. 16:45. 

Szczególnie zależy nam na bezpieczeństwie dzieci. Wejścia do 

szkoły, w tym osobne dla klas I – III, są ewidencjonowane,  

a odbiór dzieci młodszych odbywa się za okazaniem specjal-

nych „KART”. 

Dzięki temu, że nauczyciele znają dzieci, które są z nami od naj-

młodszych lat, uczeń nie jest w naszej szkole anonimowy. Daje to 

nam możliwość szybkiej reakcji i pozytywnego rozwiązywania 

ewentualnych sytuacji konfliktowych. 

Na najmłodszych uczniów czekają kolorowe sale lekcyjne  

i uśmiechnięci nauczyciele. Do naszych mocnych stron należą rów-

nież: 

 nauczyciele - specjaliści z zakresu: oligofrenopedagogiki, 

rewalidacji, socjoterapii, terapii integracji sensorycznej, 

 jednozmianowy system pracy (wszystkie dzieci  

rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00), 

 każda klasa posiada swoją kolorową salę lekcyjną  

z kącikami zabaw, 

 dwie barwne świetlice pracujące w godzinach 700-1630, 

 e-dziennik dający rodzicowi możliwość bieżącego śledzenia 

postępów edukacyjnych dziecka i kontaktowania się  

z wychowawcą, 

 praca metodami aktywnymi, dostosowanymi do potrzeb dziecka 

w wieku wczesnoszkolnym, 

 sala zabaw „Radosna Szkoła”, a w niej: basen z kulkami,  

zestaw dużych klocków piankowych Bambino, drabinki, ścianka 

wspinaczkowa, szereg pomocy do usprawniania  

funkcji ruchowych oraz prowadzenia gimnastyki  

korekcyjnej, 

 gabinet terapii logopedycznej i pedagogicznej, 

 4 sale gimnastyczne, 

 plac zabaw przed szkołą, 

 profesjonalne bieżnia i boiska (boisko do piłki nożnej oraz  

boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią), 

 dwie modernizowane pracownie komputerowe, 

 szkoła posiada rzutniki oraz tablice multimedialne, 

Co szkoła zapewnia swoim uczniom ... 
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 wszystkie sale lekcyjne wyposażone w stanowisko komputerowe 

z dostępem do Internetu, 

 gabinet pielęgniarki szkolnej, 

 biblioteka szkolna z czytelnią wyposażone w stanowiska multi-

medialne, 

 stołówka szkolna. 

 W toku lekcyjnym realizowane są elementy PRO-

GRAMÓW AUTORSKICH z: matematyki, ortografii, przy-

rody, ekologii, gimnastyki korekcyjnej, plastyki, tańców 

ludowych. 

  Szkoła włącza się w szereg programów prozdrowotnych  

i proekologicznych, dzięki temu nasi uczniowie uczą się tro-

ski o własne zdrowie i środowisko, w którym żyją.  

Posiadamy „Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie”.  
 

Zapewniamy udział w programach: 

 „Zdrowo jesz - lepiej żyjesz” 

 Ogólnopolski Program „Trzymaj formę” 

 Mleko dla szkół 

 Owoce w szkole 

 Bezpieczna szkoła 

Współpracujemy z Międzyszkolnym Kosza-

lińskim Klubem Sportowym ŻAK 

 

 

Od klasy IV proponujemy rozszerzone zajęcia WF  

z minikoszykówką oraz nauką pływania 

 

Jesteśmy tegorocznym" brązowym" Mistrzem Powiatu  

w Drużynowym Pływaniu oraz Mistrzami Koszalina  

w Minikoszykówce Chłopców.  

W ramach pozyskanych środków unijnych WSZYSCY 

PIERWSZOKLASIŚCI uczestniczą  w zajęciach pozalekcyj-

nych : 

 wyrównujących trudności w nauce, 

 rozwijających talenty, 

 koordynacyjno-motorycznych, 

 przyrodniczo- matematycznych opartych na obserwacji   

i doświadczeniu,  

 przyrodniczo-ekologicznych opartych na obserwacji i do-

świadczeniu,  

 adaptacyjno-integracyjnych,  

 integracyjno-koordynacyjnych. 

 

OFRUJEMY SZEROKĄ PALETĘ  
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH: 

 judo, koszykówka, siatkówka, piłka nożna,  

 koła: plastyczne, artystyczno-teatralne, matematyczne, 

przyrodnicze, 

 Szkolne Koła: LOP, PCK, Wolontariatu,  

Caritasu,  

 naukę gry na instrumentach muzycznych,  

 naukę gry w szachy, 

 od klasy czwartej uczniowie mają możliwość 
skorzystania z bezpłatnej nauki pływania  

z instruktorem pod hasłem „Umiem pływać”, 

 zajęcia sportowe dla UCZNIÓW I ICH RODZICÓW z nauczy-

cielami w-f, 

 imprezy i spotkania integrujące rodziców z nauczycielami  

i ze szkołą. 

 

  


