Szczególne osiągnięcia szkoły
W Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu, w 28 oddziałach, w tym 14 oddziałów klas IIII kształcenia zintegrowanego i 14 oddziałów klas IV-VI, pracuje 57 nauczycieli, z
których 17 uzyskało tytuł „ Nauczyciela z klasą”. Priorytetem jest troska o
wszechstronny, harmonijny rozwój ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.
Kształtowanie postawy ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na
świecie. Aby tego dokonać korzystamy ze wszystkich dostępnych źródeł poznania:
wiedzy ksiąŜkowej, informacji dostępnych w Internecie, własnej działalności
poznawczej, aktywności środowiskowej.
Szkoła za swoją działalność uzyskała następujące certyfikaty:
STRONA PRZYJAZNA DZIECIOM –listopad 2008r., za treści na stronie
internetowej szkoły,
 SZKOŁA BEZ PRZEMOCY – za realizację programu w latach 2006-2008
 DZIEŃ WIOSNY – certyfikat Komisji Europejskiej za lata 2006, 2007, 2008
 SZKOŁA OTWARTA NA UNIĘ EUROPEJSKĄ – 2007
 SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SPORTU – 2007
 UCZNIOWIE Z KLASĄ – 2007/2008 – 60 uczniów w 15 grupach pracowało metodą
projektu i otrzymało tytuł
 NAUCZYCIEL Z KLASĄ – tytuł otrzymało 17 nauczycieli, którzy zrealizowali
zadania
 Lego, Cogito, Ago – czyli szkoła uczy czytać, myśleć, działać
 SZKOŁA Z KLASĄ - 2004/2005
Przy staraniach się szkoły o uzyskanie powyŜszych certyfikatów konieczne było
uŜycie komputera oraz Internetu, jako narzędzi pracy uczniów i nauczycieli.
Obecnie realizujemy projekty:









Szkoła Myślenia
Aktywni z natury
Dzień Wiosny 2009
Moja Szkoła w Unii Europejskiej
Szkoła Globalna
Bądź światłoczułym
Tworzymy eko-trasy
Zmiany klimatyczne – bądź rozwiązaniem

Interklasa – działania naszej szkoły skupiają się na nieustannym wdraŜaniu
zasad przygotowujących uczniów i nauczycieli do świadomego wykorzystywania
komputerów i Internetu jako narzędzi pracy, źródeł informacji oraz pomocy w pracach
dydaktycznych. Nasza strona internetowa wygrała w konkursie portalu
Interklasa na najlepszą stronę miesiąca października 2008r. w Polsce. Było to
dla nas duŜe wyróŜnienie, poniewaŜ nasza strona internetowa obchodziła dopiero
swoje pierwsze urodziny. Zdając sobie sprawę z waŜności umiejętności
wykorzystywania komputera i Internetu w Ŝyciu naszych wychowanków, nasi
nauczyciele włączają te narzędzia w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Sami przygotowujemy prezentacje multimedialne, albo zachęcamy uczniów do ich
wykonania. Poprzez tworzenie, a później prezentowanie przygotowanych materiałów
wiedza sama „wchodzi” do głowy, a zajęcia są bardziej interesujące.
Szkolne arboretum – W szkole duŜą wagę przywiązujemy do ochrony
naszego środowiska. Mieszkanie w środowisku tak mocno przekształconym przez
człowieka zmusza do aktywności na rzecz najbliŜszego otoczenia. Działamy w Lidze
Ochrony Przyrody, w projektach organizowanych przez CEO, w klubie
Światłoczułych, jesteśmy aktywnym organizatorem Dni Ziemi, dbamy o nasz szkolny
ogród dendrologiczny. Działania na tym polu zostały zauwaŜone i docenione.
Potwierdzeniem tego faktu są liczne dyplomy i nagrody uzyskane na szczeblu
miejskim i ogólnopolskim, m.in.:
I miejsce w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE: „Najpiękniejszy i najlepiej
zagospodarowany ogród szkolny” – 1998r.
Zwycięstwo w KONKURSIE INTERNETOWYM „Szkolne ogrody – zielone
pracownie” – kwiecień 2008 r.
LIDER ROKU w programie zbiórki surowców wtórnych w programie „MOJE
CZYSTE MIASTO” – maj 2008 r.
II miejsce w Wojewódzkim Turnieju „MŁODY ZNAWCA PŁAZÓW” – maj 2008 r.
Laureat KONKURSU EKOLOGICZNEGO „Szkolne Ogrody Dendrologiczne i ich
dydaktyczne wykorzystanie” – grudzień 2007 r.
Nasze konkursy, akademie i projekty przedstawiane są przy uŜyciu
tradycyjnych i multimedialnych urządzeń. Gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli
Rzecznika Praw Dziecka czy Amnesty International, współpracujemy z Europe Direct
Katowice, ROE Quo Vadis z Chorzowa. Podczas obchodów BDI 2009
wykorzystaliśmy materiały zawarte na stronie www.dzieckowsieci.pl – głównie krótkie
filmy obrazujące zagroŜenia występujące w sieci.
Mottem naszej szkoły SA słowa ks. Jana Bosko „Wychowanie jest
sprawa serca”. Dobra i opieki doświadczamy kaŜdego dnia, nauczyciele uczą nas
wraŜliwości, szacunku i właściwych postaw wobec chorych, niepełnosprawnych,
biednych, skrzywdzonych przez los. W ramach niesienia pomocy humanitarnej
społeczność szkolna bierze udział w akcjach charytatywnych nie tylko w Bytomiu, ale
równieŜ w innych miastach w Polsce i poza krajem. Zbieramy „Okulary dla Ghany”
– akcja prowadzona przez werbistowski Referat Misyjny, zbiórka znaczków
pocztowych na misje afrykańskie, realizujemy program „Mój szkolny kolega z
Afryki”, przesyłamy pieniądze zebrane w akcjach charytatywnych na misje do Kenii,
Zambii, Sudanu i na Madagaskar, zorganizowaliśmy akcję charytatywną dla
mieszkańców Bangladeszu, którzy ucierpieli wskutek cyklonu SIDR, realizowaliśmy
ogólnopolski projekt „I Ty moŜesz sprawić, by świat był lepszy”, stale i aktywnie
pomagamy dzieciom z hospicjum CORDIS w Mysłowicach: sprzedajemy
własnoręcznie wykonane palmy wielkanocne, sianko wigilijne, kartki świąteczne,
zbieramy ksiąŜki, materiały rysunkowe itd. Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach,
np. Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Udział szkoły w tych przedsięwzięciach jest realizowany za pomocą
komputera czy Internetu – kart zgłoszeń, sprawozdania, kontakt z organizatorami
droga elektroniczną.

Komputer i Internet okazały się teŜ niezbędnymi narzędziami do
zorganizowania uroczystych obchodów Dni Dziedzictwa Europejskiego. Z tej okazji
wraz z Towarzystwem Miłośników Bytomia, pod patronatem prezydenta miasta
Bytomia przygotowaliśmy dla wszystkich szkół podstawowych naszego rejonu
konkurs plastyczny. Finał wszystkich działań miał miejsce w Bytomskim Centrum
Kultury – wykłady zaproszonych gości, oprawa artystyczna przygotowana przez
naszych uczniów oraz wręczenie nagród wszystkich laureatów konkursów.
W ramach akcji AKTYWUJ SIĘ (uzyskaliśmy tytuł „Szkoła Przyjazna dla sportu”
2006/2007) przeprowadziliśmy szkolny turniej piłki noŜnej, a sprawozdanie z
podjętych działań nasi uczniowie zaprezentowali w postaci sportowego wydania
gazetki szkolnej „Kameleon”. Było to dla nich duŜe wyzwanie, jednak poradzili sobie
z tekstami, zdjęciami i rozplanowaniem gazetki.
Nasi uczniowie od lat zdobywają nagrody w konkursach plastycznych w mieście,
województwie, a takŜe w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Bierzemy
udział w Plenerach Malarskich (np. Sielskie Klimaty), Międzynarodowym
Konkursie Rysowania i z reguły zdobywamy nagrody i wyróŜnienia, a prace
naszych uczniów są wystawiane na wystawach pokonkursowych. Od dwóch lat
współpracujemy ze słoweńską szkołą podstawową (OSNOVNA ŠOLA VIČ) z
Ljubljany. W ramach prezentacji artystycznej uczniów z Polski przesyłamy prace
naszych uczniów na wystawę, podczas której moŜna podziwiać dzieła młodych
artystów z Chorwacji, Włoch, USA, Norwegii, Austrii, Grecji, Niemiec, Finlandii, a
takŜe Polski (SP45 Bytom).
Warto wspomnieć teŜ o projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do
wiedzy”, który będzie realizowany przez 3 kolejne lata. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie
rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez
praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Projekt stwarza warunki
wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i
otwartości na wiedzę. Jego realizacja jest moŜliwa dzięki nawiązaniu kontaktów z
grupą GRUPA EDUKACYJNA S.A
Z wykorzystaniem technologii informacyjnej związany jest takŜe przekaz
informacji dotyczącej działalności szkoły: na Platformę Edukacyjną czy na stronę
internetową Urzędu Miasta.
Od nowego roku szkolnego w naszej szkole będzie stosowany dziennik
elektroniczny. Dzięki niemu rodzice naszych wychowanków będą mogli – przy
uŜyciu Internetu i komputera porozumiewać się z nauczycielami, sprawdzać postępy
swoich dzieci. Nie jest to zadanie łatwe, wymaga ono od nauczycieli
systematyczności i rzetelności, ale warto.

