
 

 

 

 

 

 

ŚWIADECTWO SZKOLNE 

Szkoła Podstawowa 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

  

1 września 1958 
………………………………………………………………………… 

data urodzenia 

 

 

 

nr 15 im. Armii Krajowej 

w Elblągu woj. warmińsko-mazurskie 

 

otrzymała promocję z wyróżnieniem na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

Elbląg, dnia 5 lutego 2021 r. 
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WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 

zachowanie wzorowe 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
 

sposoby nauczania zmierzamy do stawiania uczniów przed określonymi zadaniami 
uświadamiając im, czego mają się uczyć i w jakim celu; uczymy jak się 
uczyć; jak radzić sobie z nadmiarem informacji; uczymy twórczego 
rozwiązywania problemów metodami aktywnymi; twórczego  
i krytycznego myślenia; poszukiwania definicji; organizujemy 
optymalne środowisko uczenia się, a w nim najkorzystniejsze sytuacje 
dydaktyczne 

klimat i atmosfera dbamy o jakość relacji społecznych: relacje między uczniami, 
nauczycielami, dyrektorem, rodzicami; troszczymy się o wzajemny 
szacunek, zaufanie, poczucie przynależności, udział w podejmowaniu 
ważnych decyzji; u nas nie ma miejsca na obojętność, agresję, poniżanie 
i  lekceważenie 

baza nowoczesny i przyjazny obiekt edukacyjny; 
sale edukacji wczesnoszkolnej posiadają komplet stolików i krzeseł 
przystosowanych do wzrostu uczniów, oraz regały, w których uczniowie 
przechowują część swoich podręczników i przyborów szkolnych (farby, bloki, 
kredki); gabinety wyposażone są w nowoczesne i różnorodne pomoce 
dydaktyczne; wystrój pomieszczeń jest bogaty i estetyczny; sale te urządzone 
są specjalnie dla potrzeb nauczania zintegrowanego, posiadają kąciki do 
relaksacji i zabawy 

kadra wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna (specjaliści 
przedmiotów, wychowawcy, pedagog, logopeda, psycholog, terapeuci, 
trenerzy, animatorzy) oraz mili i pomocni pracownicy administracji  
i obsługi 

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego.  

W klasach młodszych najczęściej są to zajęcia specjalistyczne typu zajęcia logopedyczne, gimnastyka 

korekcyjna oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie biorą udział również  

w zajęciach na basenie, czy lodowisku. Na życzenie Rodziców wychowawcy organizują różnego rodzaju 

warsztaty edukacyjne. 

Szczególne osiągnięcia 

Grono Pedagogiczne jest dumne z laureatów i finalistów konkursów wiedzy, z odnoszonych przez uczniów 

sukcesów sportowych i artystycznych. Uzyskiwane wyniki egzaminów oraz zdobywane certyfikaty świadczą 

o pracy szkoły na wysokim poziomie i zaangażowaniu społeczności w jej rozwój oraz podnoszenie poziomu 

i jakości wspólnie podejmowanych zadań i stosowanych rozwiązań.   

………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                            podpis wychowawcy                        


