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NASZ POCZET SZTANDAROWY!



SCHEMAT POMIESZCZEŃ 
SZKOŁY
POZIOM -1 
 
1.Szatnie na W-F – Dwie szatnie , jedna dla dziewczyn druga dla chłopaków

2.Stołówka – Miejsce , w którym można kupić i zjeść posiłek .

3.Szatnia – Mamy pojemne szafki , w których uczniowie trzymają książki i potrzebne 
rzeczy do szkoły .

4. Sala plastyczna – Odbywają się tam zajęcia plastyczno-techniczne           i kursy na 
kartę rowerową .

5. Pokój logopedy – Logopeda uczy jak usunąć wadę wymowy.

6.Sala do nauki religii – Katecheci uczą tam religii i odbywają się tam zajęcia 
przygotowujące do nabożeństw.



SCHEMAT POMIESZCZEŃ SZKOŁY
PARTER
1.Sekretariat – Od razu po wejściu do szkoły znajdziesz sekretariat w którym możesz np. wyrobić dla 

siebie swoją  legitymacje i wszelkie inne dokumenty , znajduje się tam także pokój pani dyrektor.

2.Portiernia – Jeśli nie pamiętasz swojego planu zajęć , zajrzyj do Pań na portierni które ci pomogą , 
wydają klucze do sal oraz posiadają sprzęt porządkowo- gospodarczy , drukują           i kserują 
potrzebne dokumenty .

3.Biblioteka – Tutaj znajdziesz potrzebne lektury i interesujące książki  oraz jest to miejsce cichej pracy 
i wypoczynku w naszej szkole .

4.Sala gimnastyczna – Duża sala wykorzystywana do ćwiczeń fizycznych .

5. Świetlica – Jest to miejsce dla dzieci czekających na rodziców po zakończonych lekcjach , znajduje 
się tam też mała sala gimnastyczna .

6. Pokój wicedyrektorki – Można się tam zgłosić z jakimś problemem.

7. Gabinet pedagoga -  Gdy masz jakiś konflikt , lub źle  się  czujesz z jakąś sytuacją , możesz przyjść , 
drzwi są zawsze otwarte . 

                                                                                                                        zbrojownia



SCHEMAT POMIESZCZEŃ SZKOŁY 
POZIOM 1 

1. Pokój nauczycielski – Są tam wszystkie dzienniki                       i 
dokumenty dotyczące klas .

2. Gabinet pielęgniarki – Jeśli masz kontuzję lub źle się czujesz można  
przyjść poprosić o pomoc .

3. Sale lekcyjne – Prowadzone są tam lekcje z uczniami . 



SCHEMAT POMIESZCZEŃ SZKOŁY
POZIOM 2

1. Świetlica – Jest to miejsce dla dzieci       czekających 
na rodziców po zakończonych lekcjach.

2. Gabinet psychologa – Gdy masz problem, zawsze 
możesz tam pójść i otrzymać pomoc.

3. Sale lekcyjne – Prowadzone są tam lekcje z uczniami.



INFORMACJE O SZKOLE 
Szkoła powstała w 1962 roku. jest to tzw. „Tysiąclatka” czyli, szkoła 

która powstała w ramach projektu budowy tysiąca szkół na 
tysiąclecie państwa polskiego w latach komunizmu.

Obecnie szkoła liczy 57 lat. Szkoła nosi imię „Tradycji Orła Białego”.

Imię szkoły związane jest z wieloma tradycjami i uroczystościami 
realizowanymi w trakcie każdego roku. Coroczną tradycją są 
konkursy:

-historyczne (,,Znam historię polskich symboli narodowych’’, ,,Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia’’)

-plastyczne 

-sportowe ( bieg na orientację, test Coupera, siatkówka, piłka nożna)

-polonistyczne (kaligraficzne, poetyczne, recytatorskie)

-język obcy (piosenki w językach obcych, recytowanie wierszy)





CIEKAWE MIEJSCA W OTOCZENIU 
SZKOŁY 

Młodzieżowy dom kultury Śródmieście.

Krzywy komin. 

Eko centrum.

Mediateka  Grafit.

Wiele kawiarni i zakładów rzemieślniczych.

Nietypowe podwórka zagospodarowane dzięki współpracy osiedla        z różnymi 
fundacjami.

Parki są bardzo dobrze zagospodarowane.
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