- jesteśmy szkołą z tradycjami,
- posiadamy doskonałą lokalizację – mieścimy się w samym centrum miasta,
- zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów – szkoła posiada system monitoringu,
- każdego dnia uczniowie mogą zjeść smaczny domowy posiłek, a po zajęciach miło spędzić czas w
świetlicach szkolnych,
- dysponujemy wykwalifikowaną i przyjazną kadrą pedagogiczną,
- zapewniamy specjalistyczne wsparcie psychologa, pedagoga i logopedy,
- jednozmianowy system nauki sprawia, że uczeń nie jest w naszej szkole anonimowy – dbamy o
rozwój każdego dziecka,
- dokumentacja szkolna prowadzona jest za pomocą dziennika elektronicznego, dzięki czemu rodzice
i uczniowie mają stały i przejrzysty dostęp do wyników nauczania,
- każda pracownia wyposażona jest w zestaw komputerowy i dostęp do Internetu,
- oferujemy bogatą bazę sportową – uczniowie korzystają z dwóch sal gimnastycznych oraz
nowoczesnego boiska zewnętrznego (w przygotowaniu jest plac zabaw dla najmłodszych),
- dla wszystkich uczniów prowadzone są zajęcia w pracowni komputerowej (14 stanowisk) oraz
sali multimedialnej do nauki języków obcych,
- zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
- uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, sportowych i kół rozwijających
zainteresowania:
* dla najmłodszych: koło plastyczne, muzyczne, taneczne, języka niemieckiego, teatralne i taneczne,
* dla starszych: zajęcia sportowe z siatkówki, piłki koszykowej i zapasów, koła językowe,
historyczne, koło młodych obywateli, matematyczne, biblioteczne, Klub Europejski, PCK,
- szkoła angażuje uczniów w działalność charytatywną i pracę wolontariatu,
- organizujemy ciekawe wycieczki, dłuższe wyjazdy integracyjne, np. tygodniowe pobyty nad
morzem, „zieloną szkołę” oraz wyjazdy zagraniczne. Byliśmy już w Rzymie, Paryżu, Londynie,
Amsterdamie, Kopenhadze, Eurodisneylandzie, Legolandzie, Chorwacji i Rumunii (w tym roku czeka
na naszych uczniów Szwajcaria i Legoland w Niemczech),
- bierzemy udział w inicjatywach o zasięgu europejskim, współpracujemy ze szkołami z innych
państw, uczestniczymy w projekcie „EuroWeek – Szkoła Liderów”, dzięki czemu uczniowie mogą
doskonalić znajomość języka angielskiego,

Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Królowej Jadwigi 11
41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: +48 32 262 35 72
www.sp7dg.pl
E-mail: sp7dg@wp.pl

