
Szkoła Podstawowa nr 6 
 im. Jana Pawła II w Sanoku  

 „Poznaję świat- poznaję siebie”   



„Troska o dziecko jest pierwszym  
i podstawowym sprawdzianem 

stosunku człowieka do człowieka.” 

Jan Paweł II 

Patron naszej szkoły  

Jan Paweł II 
(Karol Wojtyła) 

1920-2005  

Arcybiskup, metropolita krakowski, 

polski kardynał,  

w 1978 r  wybrany na papieża, 

kanonizowany w 2014 r.   



Trochę historii… 
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Historia naszej szkoły sięga II połowy XIX wieku.  
Pierwsza wzmianka o jej powstaniu pochodzi z 1864 r. W czasie II wojny 

światowej polska szkoła na Olchowcach przestała istnieć.  
Wznowiła swoją działalność  w 1944 roku .  

Jej pierwszym dyrektorem została Leopold Bielawski.   



Trochę historii… 
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W 1987 roku szkoła przeniosła się do 

budynku zastępczego.  

 

W 1998 roku otrzymała imię                                    

Jana Pawła II.  

 

Przez wiele lat podejmowano działania 

mające na celu budowę nowej szkoły.  

15 października 2001 roku dzieci 

przekroczyły próg nowo wybudowanej 

szkoły w swojej dzielnicy.  

  



Uczniowie… 

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci 
w wieku od 6 do 14 lat. 

 
Najmłodsze dzieci uczęszczają do oddziału 

przedszkolnego. 
 

Nauka od klasy pierwszej odbywa się na 
dwóch etapach. 

 
I etap (klasy I- III) – to kształcenie 

zintegrowane.  
 

Dzieci poznają zintegrowaną wiedzę na temat  
otaczającego ich świata, uczą języka 
polskiego, matematyki oraz języka 
angielskiego, informatyki i religii.  
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Uczniowie… 
 

II etap (klasy IV- VIII)  
– uczniowie biorą udział  

 w lekcjach przedmiotowych języka 
polskiego, języka angielskiego,  

języka niemieckiego,  matematyki, 
biologii, historii, fizyki, chemii, muzyki, 

plastyki, techniki, informatyki, 
wychowania fizycznego i religii.  

 
W szkole są też klasy z rozszerzonym 

językiem angielskim,  
matematyką i robotyką. 

 
Wśród naszych uczniów są dzieci  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
i wychowawczych,  

Organizujemy dla nich specjalne zajęcia 
wyrównawcze i rewalidacyjne.  
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Nauczyciele… 

W szkole pracuje 23 nauczycieli przedmiotów. 
Ponadto 3 wychowawców świetlicy,  

bibliotekarz, pedagog, psycholog, logopeda, 
a także nauczyciele specjaliści  

prowadzący indywidualne zajęcia z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i wspomagający ich edukację .  
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Dbamy o nasze tradycje… 

Do najważniejszych szkolnych 
tradycji należy:  
•  pasowanie pierwszoklasistów  
    na uczniów szkoły, 
• ślubowanie absolwentów szkoły,  
• organizacja uroczystych akademii  
            z okazji świąt narodowych.  

Posiadamy sztandar i logo szkoły.  
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Ślubowanie absolwentów  

Nasza szkoła posiada 
swój własny ceremoniał 

Pasowanie 
pierwszoklasistów 



Pamiętamy o Ojczyźnie… 

Nasza szkoła dba o edukację patriotyczną 
Uczymy o historii i tradycjach naszego narodu.  
Pamiętamy o ważnych rocznicach historycznych.  

Każdego roku organizujemy uroczyste akademie z okazji  
Święta Niepodległości.  
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100 -lecie odzyskanie przez Polskę niepodległości 
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Dzień Patrona Szkoły… 

Tego dnia częstujemy się 
kremówkami- ulubionym ciastem 

naszego papieża.  

Dzień Patrona Szkoły to najważniejsze 
wydarzenie w każdym roku szkolnym. 

Podczas uroczystej akademii 
przypominamy życie i działalność  

Jana Pawła II 
Uczestniczymy także we Mszy Świętej 
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Gdy nadchodzą święta… 

Tradycją naszej szkoły są odwiedziny  
Świętego Mikołaja i Jasełka Bożonarodzeniowe.  

Szkolne korytarze i klasy pełne są wówczas świątecznych 
dekoracji, barwnie ubranych choinek, aniołków i gwiazdek...  
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Gdy nadchodzą święta… 



Uczymy zasad demokracji… 

 
Chcemy, aby nasi uczniowie byli 

aktywnymi  
i odpowiedzialnymi 

obywatelami swojego państwa.  
W szkole działa Samorząd 

Szkolny. Organizujemy 
demokratyczne wybory. 

 
Mamy swojego przedstawiciela  
w Młodzieżowej Radzie Miasta 

Sanoka.  
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Nasi uczniowie brali udział w Sejmie 
Dzieci i Młodzieży.   



Rozwijamy talenty i pasje… 

Nauczyciele przygotowują wiele konkursów. Ich celem jest rozwijanie 
zainteresowań oraz motywowanie uczniów do nauki. 

konkurs recytatorski 

konkurs 
 języka angielskiego 

konkurs informatyczny 
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Chcemy być ekologami… 

Podejmujemy wiele działań mających na celu  
propagowanie ochrony środowiska naturalnego:  
- uczymy o ekologii,  
- organizujemy wiele konkursów i projektów  
    ekologicznych,  
- bierzemy udział w akcji Sprzątanie Świata, 
- organizujemy Dzień Ziemi.  
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Lubimy sport… 

Uczniowie naszej szkoły odnoszą wiele sukcesów sportowych..  
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Związek Harcerstwa Polskiego 

Od wielu lat w naszej szkole działa  
Drużyna Związku Harcerstwa Polskiego 
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Lubimy się bawić… 

Tradycją szkoły są wspaniałe bale 
karnawałowe dla najmłodszych uczniów. 
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Pełno na nich uroczych księżniczek, wróżek i tajemniczych rycerzy... 



Organizujemy wycieczki i rajdy… 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku 

Dla naszych uczniów 
organizujemy wycieczki, 

których celem jest  
poznanie najbliższego regionu 

i innych miast Polski.  



Organizujemy dzień zdrowego żywienia … 

Szkoła dba o promocję zdrowia  
i kształtowanie właściwych nawyków 

żywieniowych. 
 Corocznie organizujemy dzień 
Zdrowego Żywienia, podczas, 

którego uczniowie przygotowują 
zdrowe przekąski.    
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Organizujemy dzień zdrowego żywienia … 
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Promujemy talenty naszych uczniów … 
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Tradycją szkoły jest organizacja „Dnia Talentów”, który odbywa się 
zazwyczaj pierwszego dnia wiosny. Wtedy to uczniowie, podczas 
specjalnego koncertu mogą zaprezentować swoje talenty i pasje.  



Wolontariat 
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W szkole działa koło wolontariatu, które organizuje wiele akcji 
charytatywnych. Pomagamy dzieciom, osobom chorym i niepełnosprawnym. 

Uczestniczymy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Co roku 
przygotowujemy „Szlachetną Paczkę”   



Współpracujemy z  UNICEF  
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W roku szkolnym 2018/2019 
zorganizowaliśmy zimowy koncert, 

podczas którego licytowaliśmy 
uszyte prze naszych uczniów lalki.  
Dochód z koncertu przekazaliśmy 
na zakup szczepionek ratujących 

życie dzieciom w najbiedniejszych 
 krajach świata.  



Profilaktyka i wychowanie… 

Realizujemy wiele 
programów i projektów 

edukacyjnych  
oraz wychowawczych.  

Wśród nich są programy  
z zakresu ochrony 

zdrowia, profilaktyki 
uzależnień 

i bezpieczeństwa.  
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Uczymy dzieci udzielania pierwszej pomocy i właściwego zachowania  
w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. 



Profilaktyka i wychowanie… 

Bierzemy udział w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu . 
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Zajęcia w świetlicy szkolnej … 

Zapewniamy uczniom opiekę przed i po lekcjach. Szkolna 
świetlica jest w czynna rano od godziny 6:30 do 8:00 oraz 

po lekcjach do godziny 16:30.   
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Organizujemy … Dzień  

Tabliczki Mnożenia    

Dzień  
Języków Obcych  
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Promocja czytelnictwa … 

Ważnym elementem edukacji jest promocja czytelnictwa.  
W naszej szkole działa biblioteka szkolna, która organizuje 

wiele konkursów i projektów czytelniczych.  

Młodzi czytelnicy 
 i ich ulubieni 

bohaterowie książek.  



Po lekcjach… 

Uczniowie mogą rozwijać  
swoje pasje i zainteresowania  

uczestnicząc w zajęciach 
dodatkowych, innowacjach  
i  kołach przedmiotowych.  

 
. 
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Prowadzimy koła:  
plastyczne, muzyczne, teatralne,  

historyczne, sportowe,   
matematyczne,  

języka angielskiego 



Marakasy 

Od wielu lat działa w naszej szkole zespół wokalny 
Marakasy, który odnosi wiele sukcesów podczas 

różnego rodzaju konkursów i festiwali.  
 
. 
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Nasza szkoła… 
Szkoła posiada  

10 sal lekcyjnych,  
salę komputerową,  
salę gimnastyczną,  

bibliotekę  
gabinet pedagoga, 

gabinet pielęgniarki  
i stomatologa 

Naszym celem jest,  
aby dzieci uczyły się  
w ładnych i dobrze  

wyposażonych klasach.  
Chcemy, by szkolne korytarze 

 były radosne  
i przyjazne dzieciom.  

Obok szkoły znajdują się 
boiska i plac zabaw. 
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Nasza wizytówka… 

38-500 SANOK, ul. Przemyska 80 

tel. +48 136430996 

e-mail: szkola@sp6sanok.pl 

E-mail projektu: 

sp6projekt@gmail.com  

http://sp6.sanok.pl 
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