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SZKOŁA

NAUKA SPORT WYCHOWANIE
DOŁĄCZ DO NASZEJ DRUŻYNY



BAZA SZKOLENIOWA

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, 
2021

Bal Jesieni, 2021

Wycieczka do Warszawy, 2021

Zajęcia z programowania, 2021

ź nowoczesna hala sportowa 
z siłownią i salami wielofunkcyjnymi

ź sala sportowa

ź kompleks sportowo-rekreacyjny 
Orlik

ź tor rolkowy, bieżnia

ź pracownie mul�medialne 
i komputerowe

ź pracownie przedmiotowe 
z projektorami i tablicami 
mul�medialnymi

ź sklepik szkolny ze zdrową żywnością

ź sza�a dla każdego ucznia

ź parking rowerowy

ź monitoring

ź dziennik elektroniczny

ź świetlica czynna do godziny 17.00

ź stołówka szkolna 

ź biblioteka szkolna z czytelnią

ź gabinet  pielęgniarki  szkolnej 

ź umowa z gabinetem dentystycznym

ź badania lekarza sportowego

ź zajęcia na jedną zmianę



ź prowadzimy klasy o profilu siatkówki 

dziewcząt i chłopców oraz piłki nożnej 

chłopców 

ź prowadzimy zespół taneczno – 

gimnastyczny „Skaczące Nutki”

ź współpracujemy z klubami „Rona03”, 

„Maratończyk”, „GreenVolley”

ź posiadamy Certyfikat Szkoły 

Promującej Zdrowie

ź realizujemy programy „Stop 

Cyberprzemocy”, „Szkolny Klub 

Sportowy”, „Siatkarskie Ośrodki 

Szkolne”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, 

„Biała Wstążka”, „Szklanka mleka”, 

„Warzywa i owoce w szkole”, 

,,Erasmus+’’, ,,eTwinning’’,

ź realizujemy projekty  „Chcę 

być zawsze zdrowy i do 

sportu gotowy”, „Sztuka 

Dostępna”, „Europejski 

Tydzień Sportu”, „Młody 

Teatr”, „Żyj poza klatką”,  

„Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego”

ź zapewniamy opiekę 

pedagoga szkolnego, 

logopedy i psychologa

ź organizujemy wyjazdy na zawody 

sportowe, letnie i zimowe obozy 

sportowe oraz wycieczki

ź rozwijamy pasje i talenty w kołach 

przedmiotowych i artystycznych

ź cyklicznie organizujemy Festyn Rodzinny 

„Mamo, tato baw się razem z nami…”, 

Turniej Sportowy „Mali Mistrzowie 

na Start”, zajęcia w czasie ferii 

zimowych „Zima w szkole”, Dzień 

Samorządności, imprezy „Noc w szkole”, 

wieczorki poetyckie, Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia, Europejski Dzień 

Przywracania Czynności Serca

ź angażujemy uczniów w działalność 

charytatywną

ź przygotowaliśmy Jasełka 

miejskie „Dziecię nam się 

narodziło”

ź organizujemy pomoc 

psychologiczną 

ź w ramach programu 

Partnerstwo Regionalne 

organizujemy treningi z 

Indykpol AZS Olsztyn i wyjazdy 

na mecze ligowe

Z ŻYCIA SZKOŁY

Szkolne kolędowanie, 2021

Dzień Impro, Young Theatre on the move, 
2021

Szkolny Konkurs Programistyczny, 
2021, 

Siatkarski obóz sportowy, 2021



ź zdobywamy Stypendia Prezydenta 
Miasta Ełku za wyniki w nauce 
i działalność społeczną

ź zostajemy finalistami i laureatami 
wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych

ź zdobywamy wyróżnienia w konkursie 
„Kangur Matematyczny” i „Bóbr” we 
wszystkich kategoriach

ź zajmujemy wysokie pozycje w 
rozgrywkach Warmińsko- 
Mazurskiego Związku Piłki Nożnej 
oraz rozgrywkach Warmińsko-
Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej

ź bierzemy udział  rozgrywkach 
Szkolnego Związku Sportowego w 
różnych dyscyplinach sportowych

ź co roku zdobywamy tytuł Mistrza 
Województwa w Mini  Piłce Nożnej, a 
w roku szkolnym 2018/2019 
zajmujemy V miejsce w Mistrzostwach 
Polski

ź bierzemy udział w ogólnopolskim 
turnieju mini piłki siatkowej 
Kinder+Sport

ź zajmujemy wysokie miejsca 
w turniejach ogólnopolskich 
i międzynarodowych

ź  reprezentujemy szkołę w kadrach 
województwa i Polski w różnych 
kategoriach wiekowych

ź posiadamy Certyfikat Warmińsko - 
Mazurskiego Związku Piłki Nożnej 
„Piłka nożna w szkole”

ź mamy wykwalifikowaną kadrę 
posiadającą kwalifikacje trenerskie 
UEFA A, UEFA B, UEFA Elite Youth A, 
odbywającą staże zagraniczne

NASZE SUKCESY

Turniej siatkówki w Suwałkach, 2021
 

2021, Drużyna Młodzików, Ekstraklasa

Tydzień Bajek Polskich, 2021


