TRADYCJE SZKOŁY

DROGI RODZICU !

 Obchody Święta Patrona Szkoły
 Turnieje Szkół Borchardtowskich na Darze Pomorza
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
 finaliści konkursów przedmiotowych na szczeblu miejskim

 Wystawy prac plastycznych na Darze Pomorza
 Jasełka i spotkania wigilijne
 Dni Kaszubskie

i wojewódzkim


indywidualne i zespołowe sukcesy sportowe



osiągnięcia w konkursach muzycznych



osiągnięcia w konkursach recytatorskich



wyróżnienia w przeglądach teatralnych



sukcesy plastyczne na szczeblu ogólnopolskim



serie publikacji książek autorstwa uczniów

 Dni otwarte szkoły
 Festyny rodzinne
 Parafiady
 Akcje charytatywne
 Dokumentowanie historii szkoły
 Współpraca ze środowiskiem lokalnym

„ Zielona kraina”, „ Pod żaglami Białej Fregaty” i „ Moja
europejska podróż”, „W 80 dni dookoła Europy”, „ Jak żyć
w przyjaźni”, „Kulinarne podróże Pana Ciekawskiego”

 Spotkania z marynistami
 Aktywna współpraca z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku ,
Towarzystwem Przyjaciół NMM w Gdańsku, Klubem Sportowym Delfin
Gdynia, Uczniowskim Klubem Sportowym „Azymut 45”, Zrzeszeniem
Kaszubsko-Pomorskim, Polskim Towarzystwem Krajoznawczo-

OSIĄGNIĘCIA NAUCZYCIELI

edycja książek pt: „Poznaj

Gdynię

z

Rybką

Gdynką”,

„Ortograficzne harce i podchody. Pisownia wyrazów z h i ch”,
„Ortograficzne żarty i przekomarzania. Pisownia wyrazów z ż
i rz”, „ Mała historia Gdyni”,„Gdynia moje miasto”, „Mała historia
Gdyni krok po kroku”,


wydanie kalendarzy:
- „Gdyński Szlak Edukacyjny” - na rok 2019
- „ Krew ratuje życie” - na rok 2015
- „ Jak żyć w przyjaźni” - na rok 2013
- Europejskiego - na rok szkolny 2011-2012
- „, Gdynia, K. O. Borchardt i morze” – na rok 2011



wernisaże prac plastycznych i fotograficznych na Darze
Pomorza i w Centrum „Integracja”



sukcesy w pływaniu



liczne programy własne



profesjonalne redagowanie gazetki szkolnej „Echo Czterdziestki”
na platformie internetowej „Junior Media” pod patronatem
Dziennika Bałtyckiego



redagowanie gazetki szkolnej „Pokładowe Wieści z SP 40”



redagowanie gazetki „Świetlicowe ABC”

Turystycznym, Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 Szkolne konkursy przedmiotowe
 Organizowanie konkursów wojewódzkich i międzyszkolnych:
- Międzyświetlicowych Rozgrywek Sportowych - „Sportowa majówka”,
- Międzyszkolnych Przeglądów Małych Form Scenicznych
dla świetlic szkolnych,
- Międzyszkolnych Potyczek Morskich,
- Międzyszkolnego Turnieju Poznaj Gdynię z Rybką Gdynką
- Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Polsce „Kto Ty jesteś?”,
- Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kaszubskie
dekoracje” ,
- Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy”

Szkoła Podstawowa nr 40
im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta
ul. Rozewska 33,81-055 Gdynia
Tel.: 058-623-25-88, fax.: 058-623-25-88.
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WALORY NASZEJ SZKOŁY

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA



bezpieczna i nowoczesna szkoła



szkoła z tradycjami



dogodna lokalizacja



język angielski dla dzieci



całodobowy monitoring



język włoski dla dzieci



jednozmianowość



język hiszpański



realizacja programów związanych ze zdrowiem,



język niemiecki

bezpieczeństwem i tolerancją



Akademia Sześciolatka

realizacja indywidualnych potrzeb dziecka



zajęcia plastyczne z elementami fotografiki

wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej



warsztaty wokalne- schola



aktywna współpraca z rodzicami



„Matematyczne łamigłówki dla klas III”



nauka języka kaszubskiego



nauka pływania



możliwość wyboru nauki języka hiszpańskiego



gimnastyka artystyczna dla klas młodszych

- ”Erasmus+”,- „ Zachowaj równowagę” , - Żyj zdrowo, - „Junior

i języka niemieckiego w kl.VII i VIII



zajęcia logopedyczne

Media”- „ Szkoła na miarę ucznia z dysleksją”, - „Gdyński Szlak



oddziały dwujęzyczne w kl.VII i VIII



gimnastyka korekcyjna



nauka pływania



język włoski, hiszpański dla dorosłych



klasy sportowe o profilu pływania



zajęcia sportowe; koszykówka



rajdy krajoznawczo-turystyczne



Pilates - gimnastyka rekreacyjna dla pań



smaczne obiady w stołówce szkolnej



spotkania kaszubskie




 Zajęcia w „Szkole Otwartej” dla dzieci i dorosłych

 Wycieczki krajoznawcze i dydaktyczne
 Szkolna strona internetowa
 Udział dzieci w konkursach szkolnych, miejskich,
wojewódzkich i ogólnopolskich



opieka psychologa, pedogoga, logopedy

polonistyczne, kaligrafii, języka angielskiego, fotograficzne, czytelnicze,

i terapeuty pedagogicznego

ekologiczne, komunikacyjne BRD, informatyczne, instrumentalne,



dwie świetlice szkolne

dziennikarskie, filmowe, matematyczne, prozdrowotne, teatralne,



biblioteka i czytelnia



gabinet profilaktyki zdrowotnej



gabinet stomatologiczny



nowoczesne

krajoznawcze, biblijne

 Chór szkolny „Sorriso”
kaszubska,

sala

europejska, sala morska, pracownia językowa, dwie pracownie
komputerowo- informatyczne, tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny, komputery

Klub Wolontariatu

 Zespół wokalno- ruchowy „Wilczki morskie”
sala

nowe boiska sportowe, plac

 Gimnastyka korekcyjna
 Zajęcia sportowe: gimnastyczno-taneczne, piłka nożna, tenis stołowy
 Centrum Tańca „ Szczepan” , „ El dance”

 Przynależność do Pomorskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie

- Szkoła Przyjazna uczniom z dysleksją,
- Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej,
- Strażnicy Energii,
- Szkoła Promująca Zdrowie,
- Szkoła Gotowa na TIK,
- Świetlica Przyjazna Uczniowi,
- Udziału w Kampanii Społecznej Ja Czytam,
- Udziału w Wojewódzkim Projekcie „Ortograficzne
Łamigłówki” ,
- Uczestnictwa w Programie Edukacyjnym
Wychowanie Komunikacyjne

zabaw

„Nauka najciekawszym rejsem przez życie”

Edukacyjny” - „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, - Policyjna foczka

 Uzyskane Certyfikaty:

mleko, warzywa i owoce dla najmłodszych

dydaktyczne:

- „Lider Lokalnej Ekologii”, - „Ekspert EE”, -„PO WER”’,

uczy zasad bezpieczeństwa, - „Ratujemy i Uczymy Ratować”,



zaplecze

 Realizacja programów własnych nauczycieli
 Realizacja projektów i programów :

 Kółko kaszubskie, morskie, europejskie, plastyczne, historyczne,

 Klub Młodego Gdynianina, Klub Dyskusyjny,

 Zajęcia otwarte dla rodziców

„Nauka najciekawszym rejsem przez życie”

„Nauka najciekawszym rejsem przez życie”

