
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach 

 

rodzaj instytucji: szkoła 

adres: Adamskiego 24 

tel.: 322517504 

e-mail: sp15katowice@wp.pl 

WWW: http://www.sp15katowice.neostrada.pl 

 

Osoba do kontaktu: Izabela Sośnik 

 

 

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:  

ZRÓBMY TEATR 

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:  

Zajęcia odbywają się w ramach pracy świetlicy szkolnej. Okres 2 miesięcy przeznaczony jest 

na wychowanie przez teatr. Każda z grup przygotowuje przedstawienie, które wystawiane są 

na Świetlicowych Przeglądach Małych Form Teatralnych. 

Opis dokonań uczniów:  

Uczniowie biorą udział w konkursach na szczeblu miejskim i wojewódzkim. I miejsce  

w konkursie wojewódzkim Katowice 2010, wyróżnienie Zabrze 2011. 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:  

artystycznych 

 

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:  

KLUB MŁODEGO TWÓRCY 

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:  

Zajęcia warsztatowe, służą doskonaleniu sprawności manualnej. Usprawniają koordynację 

wzrokowo-ruchową. Rozwijają indywidualną aktywność i ekspresję twórczą dzieci  

i młodzieży. Wdrażają do pożytecznego spędzania czasu wolnego. Budzą zainteresowanie 

sztuką i techniką. 

Opis dokonań uczniów:  

Świąteczne kartki wysyłane są do seniorów i rodziców. Przygotowane stroiki świąteczne 

podarowane zostały pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej Przystań, Przedszkolu nr 2. 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:  

technicznych 

 

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:  

KOŁO HUMANISTYCZNE DLA KLAS VI 

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:  

Zajęcia pozwalają rozwijać umiejętności z zakresu języka polskiego i historii. Uczniowie 

doskonalą swe zdolności, rozbudzają zainteresowania językiem ojczystym i historią. Zajęcia 

służą do rozwiązywania zadań testowych, problemów językowych. 

Opis dokonań uczniów:  

Troje uczniów z klasy 6 zdobyło w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu z Języka 

Polskiego i Historii najwyższe lokaty. Umożliwiło im to reprezentowanie szkoły w etapie 

rejonowym. 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:  

przedmiotowych 

 

 



 

 

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:  

CHÓR 

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:  

Zajęcia artystyczne dla uczniów klas I-VI rozwijające emisję głosu, śpiew wielogłosowy, 

muzykalność, kulturę muzyczną. Kształtują też umiejętność pracy zespołowej dla osiągania 

wspólnych celów. Uczniowie uczestniczą a występach, akademiach i imprezach na terenie 

szkoły i dla środowiska lokalnego 

Opis dokonań uczniów:  

Uczniowie z chóru szkolnego zdobyli w Przeglądach Chórów Szkolnych brązowe, srebrne  

i złote pasma. 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:  

artystycznych 

 

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:  

ZESPÓŁ TANECZNY „AFERA” 

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:  

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, uczą aktywnego spędzania czasu. W ich 

trakcie uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami muzyki oraz ćwiczą się w twórczym 

myśleniu, starają się interpretować muzykę za pomocą ruchu. Efektem zajęć jest powstanie 

układu choreograficznego. 

Opis dokonań uczniów:  

Występy na akademiach i uroczystościach szkolnych i dla środowiska lokalnego. Udział  

w konkursach miejskich i wojewódzkich. Uczniowie zdobyli I, II i III miejsca  

w Konfrontacjach Tanecznych Szkół Podstawowych miasta Katowice. 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:  

artystycznych 


