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Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim 

Wrażliwość,  

siła woli 

i wiara w siebie, 

to oblicze naszego absolwenta.  

Szkoła z tradycją. 

Szkoła z sercem. 

Szkoła z klasą. 

 

Szkoła Podstawowa w Nakle Śląskim 

działa w Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim.  

Budynek szkoły jest położony przy ruchliwej ulicy,  

w otoczeniu domów jednorodzinnych.  

Chodniki i przyszkolne parkingi zapewniają bezpieczny dowóz i dojście do szkoły.  

Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany,  

co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniów podczas przerw lekcyjnych. 

 Obiekt szkoły jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. 

  

Nasze priorytety 

Szkoła: 

- bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na 

nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły; 

- w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we 

współpracy z nauczycielem-mistrzem; 

- w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań 
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wychowawczych i profilaktycznych; 

- w której pielęgnujemy pamięć o historii naszej Ojczyzny; 

- dobrze wyposażona; 

- współpracująca z Rodzicami uczniów; 

- w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy. 

 

Baza Szkoły Podstawowej: 

Obecnie w szkole podstawowej istnieje 11 oddziałów. Kadra nauczycielska liczy 30 

osób (wszyscy z wykształceniem wyższym magisterskim), 50% kadry to nauczyciele 

dyplomowani. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej 

dwóch przedmiotów.  

- nowocześnie wyposażone pracownie w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce 

dydaktyczne; 

- hala sportowa z widownią; 

- wielostanowiskowa nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu; 

- biblioteka z czytelnią z bogatym księgozbiorem i Internetowym Centrum 

Multimedialnym; 

- stołówka; 

- 2 świetlice pracujące w godzinach od 7.30 do 15.30.  

 

Oferta Szkoły Podstawowej: 

- lekcje prowadzone w sposób wyzwalający aktywność uczniów; 

- szeroka gama zajęć pozalekcyjnych ; 

- nauka na jedną zmianę; 

- nauka języka angielskiego i niemieckiego; 
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- pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

- zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane przez pedagoga szkolnego; 

- możliwość korzystania ze stołówki szkolnej; 

- profesjonalna kadra pedagogiczna; 

- pedagog szkolny specjalistyczna opieka pedagogiczna; 

- logopeda opieka logopedyczna;  

- opieka pielęgniarki szkolnej; 

- pracownie przedmiotowe wyposażone w ciekawe pomoce dydaktyczne; 

- udział w realizacji ciekawych projektów.  

A na koniec odrobina historii… 

Dzisiejsza Szkoła Podstawowa powstała w Nakle Śląskim w 1912oku. Od tego czasu, 

przez 100 lat, zmieniała się, unowocześniała, rozbudowywała i piękniała. W 2006 

roku Zespół Szkół otrzymał imię Kai Mireckiej. W 2012 roku Zespół Szkół im. Kai 

Mireckiej w Nakle Śląskim otrzymał  sztandar ufundowany  przez patronkę. 

Zespół Szkół im. Kai Mireckiej jest prowadzony przez Gminę Świerklaniec.   

Zajęcia pozalekcyjne  

Szkoła oferuje szeroką gamę nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych: 

- zajęcia sportowe; 

- zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów; 

- zajęcia przygotowujące do sprawdzianu.  

Szczególne osiągnięcia  

Wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów w ogólnopolskich sprawdzianach klas 

szóstych mieszczą się w granicach wyników średnich w skali OKE. 

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach na szczeblach gminnych, wojewódzkich 

i ogólnopolskich.  


