
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

DRODZY RODZICE SZEŚCIO – I SIEDMIOLATKÓW!
Z pewnością chcieliby Państwo zapewnić swojemu dziecku

właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania

zainteresowań, w miłej, bezpiecznej atmosferze, pod okiem

wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.

www.szkola11 .pl www.facebook.com/szkola11

NASZA SZKOŁA JEST
MIEJSCEM, KTÓRE W

PEŁNI ZASPOKOI
PAŃSTWA

OCZEKIWANIA.
 



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w Stalowej Woli,

to szkoła mająca 36 lat wspaniałej historii.                    

Od początku istnienia szkoły jej uczniowie osiągają wysoki poziom kształcenia,

czego dowodem jest liczne uczestnictwo oraz bardzo dobre wyniki uczniów w

konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorium, konkursach

artystycznych, technicznych i literackich. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo

ważny i każdemu będziemy pomagać, aby osiągnął sukces. 

www.szkola11 .pl www.facebook.com/szkola11

„MÓW DZIECKU, ŻE
JEST DOBRE, ŻE

UMIE, ŻE
POTRAFI…”

JANUSZ KORCZAK



FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA

CO NAS WYRÓŻNIA?

W naszej szkole już od 26 lat z

powodzeniem działają klasy

chóralne. Młodsi uczniowie klas

chóralnych śpiewają w Chórze

Dziecięcym Mały Cantus, starsze

dziewczynki w Chórze Dziewczęcym

Puellarum Cantus, a chłopcy w

Chórze Chłopięcym Cantus.
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Chóry aktywnie uczestniczą w życiu

kulturalnym Stalowej Woli. Uczniowie

klas chóralnych wyjeżdżają na

warsztaty, koncerty i festiwale. Chóry

na swoim koncie mają wiele sukcesów

w konkursach o zasięgu wojewódzkim,

ogólnopolskim i międzynarodowym.

Chór Puellarum Cantus znalazł się w

gronie 5 zespołów z województwa

podkarpackiego nagrodzonych za

osiągnięcia artystyczne w programie

„Nie zagubić talentu”.
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CO ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ
DZIECKO DO KLASY

CHÓRALNEJ?

Warunkiem zapisania do klasy

chóralnej jest pomyślne przejście

przez kandydata przesłuchania pod

kątem zdolności muzycznych.

www.szkola11 .pl www.facebook.com/szkola11

15 marca (środa) 2023 r.           

 od godz. 15:30 do godz.16:30

21 marca (wtorek) 2023 r.         

 od godz. 15:30 do godz.16:30

Przesłuchania odbędą się w szkole

PSP 11, w sali nr 7, w następujących

terminach:

www.puel larum.pl www.malycantus.pl

www.facebook.com/Puel larumCantus



CHCEMY, BY UCZNIOWIE OD KLASY
PIERWSZEJ BYLI UKIERUNKOWANI NA

PRAWDĘ, DOBRO I PIĘKNO I BYLI ZDOLNI DO
ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI.

FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA

WSPÓŁPRACA!

NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM,
KTÓRE W PEŁNI ZASPOKOI
PAŃSTWA OCZEKIWANIA.

 

Na sukcesy uczniów pracujemy wspólnie

od klasy pierwszej. Staramy się, by nasi

wychowankowie: aktywnie pracowali dla

dobra środowiska, byli ciekawi świata i

umieli wykorzystać zdobytą wiedzę, byli

odpowiedzialni i otwarci – potrafiący

uważnie słuchać, rozmawiać,

współpracować w grupie. 

Za rozwijanie zdolności swoich

podopiecznych szkoła otrzymała

certyfikat „Szkoła z klasą” nadany przez

Prezydenta RP, certyfikat „Szkoła

Odkrywców Talentów“ oraz tytuły

„Szkoła Przyjazna utalentowanym

uczniom“ oraz EKO- SZKOŁA 2022.

www.szkola11 .pl www.facebook.com/szkola11
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OFERTA EDUKACYJNA NA
ROK SZKOLNY 2023/2024

www.szkola11 .pl www.facebook.com/szkola11

wykwalifikowana
kadrę pedagogiczną,

która zapewnia
edukację dzieci na

najwyższym poziomie,
stosuje nowoczesne

metody pracy

szkoła, gdzie panuje
przyjazna atmosfera i

dba się o potrzeby
uczniów i ich rodziców
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OFERTA EDUKACYJNA NA
ROK SZKOLNY 2023/2024
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nauka w salach lekcyjnych
wyposażonych w monitory i

tablice interaktywne i
pomoce dydaktyczne

dostosowane do wieku
uczniów i specyfiki

przedmiotu, m.in. korzystanie
z #Laboratoria Przyszłości czy

długopisów 3 D

bezpieczeństwo – m.in.
monitoring na terenie
szkoły i ciągła opieka

wychowawcy nad
dziećmi
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OFERTA EDUKACYJNA NA
ROK SZKOLNY 2023/2024

www.szkola11 .pl www.facebook.com/szkola11

wdrażanie innowacji
pedagogicznych, w tym
możliwość uczenia się

w klasie chóralnej

rozwijanie zdolności i
zainteresowań na różnorodnych

zajęciach dodatkowych typu:
kółka zainteresowań

(plastyczne, czytelnicze,
matematyczne), praca z

uczniem zdolnym oraz udział
dzieci w licznych konkursach

szkolnych, pozaszkolnych,
ogólnopolskich oraz zawodach

sportowych
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OFERTA EDUKACYJNA NA
ROK SZKOLNY 2023/2024
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nauka języka
angielskiego od klasy I

zajęcia nauki pływania
na MOSiR w klasach 

II i III
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OFERTA EDUKACYJNA NA
ROK SZKOLNY 2023/2024
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czynny udział w życiu
młodszej grupy

wiekowej – konkursy,
zabawy, wycieczki oraz

imprezy klasowe i
szkolne

super dobre i zdrowe
obiady w szkolnej

stołówce



ZAPRASZAMY DO 
NASZEJ ŚWIETLICY!
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zapewnimy troskliwą opiekę

podczas pobytu dzieci w

świetlicy szkolnej w godzinach

6:00 – 16:00, 

w ramach zajęć proponujemy:

zabawy, gry, zajęcia plastyczne,

czytelnicze, teatralne,

sportowe,zabawy na świeżym

powietrzu,
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oferujemy pomoc przy

odrabianiu zadań domowych,

gwarantujemy dobrą zabawę

m.in. wspólne gotowanie i

pieczenie z wykorzystaniem

sprzętu # Laboratoria Przyszłości,

organizujemy różne konkursy dla

dzieci zapisanych w świetlicy

szkolnej.
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DODADATKOWO W NASZEJ
SZKOLE OFERUJEMY I

ZAPEWNIAMY:

specjalistyczną opiekę nad

dziećmi w ramach pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,

zajęcia specjalistyczne:

logopedyczne, rewalidacyjne,

korekcyjno- kompensacyjne,

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze,
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realizujemy w klasach programy

profilaktyczne, m.in.

przeciwdziałających agresji,

cyberprzemocy, uzależnieniom,

zapewniamy zajęcia z Integracji

Sensorycznej,

gwarantujemy pomoc

Nauczycieli Współorganizujących

proces edukacyjny, zgodnie z

potrzebami dziecka,

zapewniamy opiekę

pielęgniarską i stomatologiczną

w ramach NFZ.
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SZKOŁA, TO TAKŻE RÓŻNE WYJŚCIA
I WYCIECZKI ORGANIZOWANE DLA

UCZNIÓW KLAS I – III

Dzieci m.in. wychodzą do kina

HELIOS, Miejskiej Biblioteki

Publicznej, Muzeum

Regionalnego, MOSiR,

Muzeum Centralnego Okręgu

Przemysłowego,

Spółdzielczego Domu Kultury.
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Uczniowie klas młodszych

wyjeżdżają na wycieczki m.in. do

Rzeszowa, Sandomierza, Bałtowa,

Muzeum Bombek Choinkowych

w Nowej Dębie, do Chłopskiej

Woli, Doboszówki, Janowa

Lubelskiego, Zamościa,

Kolbuszowej, Pacanowa.


