
Zapraszamy Nowych Uczniów                 

do Szkoły Podstawowej nr 26 w Bytomiu 



Sale lekcyjne dla klas 1-3 wyposażone        

w tablice multimedialne 





Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych                        
dla klas 1-3:  

 
 Język angielski 

 Język niemiecki 

 Judo 

 Piłka nożna 

 Zajęcia teatralne 

 SKS 

 Zajęcia plastyczne 

 Gra na gitarze 

 Zwinne rączki – terapia ręki 

 Pomagajki dla małych  

czyli Bajkoterapia dla najmłodszych 

 
 



  Duża sala gimnastyczna 



Mała sala gimnastyczna 



Boiska szkolne 



Pracownie 
komputerowe 



Szatnie szkolne 



Edukacja teatralna i kulturoznawstwo 







Nasze warsztaty, 

wycieczki i wyjazdy 



Spotkania 

edukacyjne    

i dogoterapia 





Polskie Towarzystwo Geograficzne 



-prelekcje i warsztaty 

prowadzone                         

przez naukowców                        

z Uniwersytetu Śląskiego 

 

-prelekcje podróżników 

 

-wyjazdy edukacyjne                 

na zajęcia prowadzone 

na Wydziale 

Przyrodniczym 

Uniwersytetu Śląskiego 

 

-wycieczki krajoznawcze 

 

-edukacja regionalna 
 

 

-współpraca ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego 
 

- Wsparcie dydaktyczne Słowińskiego Parku Narodowego 

 
 



Sport i sportowe tradycje w SP 26 



Zajęcia judo 





Stołówka szkolna  

- jadalnia 

Zupa brokułowa 

300ml, pierogi leniwe  

z masłem i cukrem 

250g, surówka  

z marchewki i jabłka 

120g, kompot 

owocowy 200ml, 

jogurt 



Smaczne i zdrowe 

obiady 

przygotowywane                     

w szkolnej kuchni 



Gabinet pielęgniarki szkolnej 
Gabinet stomatologiczny 



Pedagog szkolny 
Psycholog szkolny 







Nasze akcje 
charytatywne 



 

 
-Zbiórki na rzecz zwierząt z Przystani Ocalenie 

-Zbiórki plastikowych nakrętek                                        
dla niepełnosprawnych  



Zapraszamy Nowych Uczniów do Szkoły Podstawowej nr 26 w Bytomiu 



Autorzy prezentacji: 

 

- mgr Justyna Przepadło – nauczyciel geografii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa 

- mgr Marta Guja -  wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego 

- mgr Magdalena Jędrzejczyk – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

 

Autorzy zdjęć i filmów: 

 

- mgr Gabriela Skalska – kierownik administracyjny 

- mgr Elżbieta Leśniak, mgr Tina Sztuka, mgr Kamila Pogonowicz – nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

- mgr Anna Meiser -  nauczyciel języka polskiego i historii 

- mgr  Mirosław Gawęcki  i lic. Mateusz Markiewicz – nauczyciele wychowania fizycznego 

- Wojciech Wysocki – trener judo (UKS „Feniks” Bytom) 

- mgr Justyna Przepadło – nauczyciel geografii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa 

- mgr Marta Guja -  wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego 

- mgr Magdalena Jędrzejczyk – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

 


