
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu



Od 1 września 2022 r. 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie klas 4, 5, 6, 8 i klas 2, 3

2. W szkole, 1 września rozpoczną naukę uczniowie klas pierwszych PSP nr 33.

3. Wszyscy razem - nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice tworzymy i kształtujemy szkołę.



Edukacja wczesnoszkolna
Parter budynku szkoły został wydzielony dla uczniów klas pierwszych i drugich 

Młodsi uczniowie mają tutaj swoje klasopracownie, świetlicę, a zamknięta przestrzeń 
korytarza przyczynia się do zapewnienia komfortowych warunków nauki oraz spędzania 
czasu wolnego podczas przerw.



Świetlica szkolna

▪ W salach lekcyjnych i w świetlicy na I piętrze

▪ Wyjścia na plac zabaw, boisko

▪ Organizacja zajęć przez wychowawców świetlicy

▪ Organizacja zajęć przez podmioty zewnętrzne

▪ Bezpieczeństwo zgodnie z wytycznymi GIS, MEiN



Organizacja pracy świetlicy
• Dla  najmłodszych uczniów proponuje się świetlicę czynną w godzinach 6.30 – 16.30

• Proponujemy dla uczniów zajęcia prowadzone przez wychowawców świetlicy:

▪ Zajęcia aktywności ruchowej,

▪ Zajęcia kreatywności i artystyczne,

▪ Zajęcia sportowe,

▪ Promocja zdrowia

Dodatkowo:

▪ Zajęcia judo

▪ Zajęcia taekwondo

▪ Gry zespołowe

▪ Zajęcia  taneczne

▪ Zajęcia szachowe

▪ Gry na gitarze

▪ Język angielski



Baza szkoły

▪ Wyposażenie sal dostosowane do potrzeb uczniów. 

▪ Biblioteka jest bogato wyposażona, a zbiory biblioteczne 
na bieżąco aktualizowane. 

▪ Szafki dla uczniów na korytarzach.

▪ Obiady w formie cateringu.

▪ Gabinet pielęgniarki i stomatologiczny



Uczniowie klas starszych 4,5,6 i 8 uczą się  na wyższych piętrach. Klasopracownie 
przeniesione zostały na pierwsze i drugie piętro szkoły: pracownia chemiczna, biologiczna, 
geograficzna, fizyczna, matematyczna, pracownie języka polskiego, pracownie języków 
obcych. 



Inne pracownie



Pracownie przedmiotowe sprzyjają rozwijaniu pasji uczniów



Stawiamy na nowe technologie i robotykę.

Nasze pracownie są bogato wyposażone w

pomoce dydaktyczne, środki

audiowizualne, tablice interaktywne.



• Na terenie całego kompleksu szkolnego korzystamy z bezprzewodowego Internetu

• Zainstalowany monitoring wizyjny sprzyja dbałości o bezpieczeństwo uczniów.

• W komunikacji z rodzicami pomaga nam dziennik elektroniczny. 

• Monitorujemy i analizujemy postępy dydaktyczne uczniów. 

• Na bieżąco informujemy rodziców o ocenach i frekwencji dziecka, wspieramy rozwój ucznia, 

zwiększając jego bezpieczeństwo oraz zapobiegając potencjalnym problemom w nauce.

• Kładziemy duży nacisk na wychowawczą i opiekuńczą stronę życia młodzieży. 

• Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo, przez co zyskujemy uznanie rodziców.

• Badamy potencjał uczniów oraz szczegółowo planujemy dydaktyczną drogę ucznia.

• Uczniowie mogą korzystać ze wsparcia wychowawców, psychologa, pedagoga.



Nasze zaplecze sportowe pozwala na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych 
zajęć sportowych. Mamy swobodny dostęp do bazy sportowej, w tym boiska piłki nożnej ze sztuczną 
nawierzchnią i pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli odnoszą znaczące sukcesy sportowe.



• Realizujemy rozwijające kreatywność projekty i programy edukacyjne, 

profilaktyczne, prozdrowotne.

• Stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju. 

• Uczestniczymy w konkursach szkolnych na szczeblu miasta, województwa i 

kraju, osiągając wysokie lokaty. 

• Nasi uczniowie zdobywają tytuły Opolskiego Orła, stypendia naukowe.

• Szczycimy się wieloma  uzyskanymi certyfikatami. 

• Stale podnosimy jakość oferowanych usług. 



Szkolne 
konkursy

• Konkurs Per Aspera ad Astra

• Palma Pierwszeństwa

• Primus Optimorum

• Omnibus

• Matematyczne Wędrówki z Patronem

• Zawody sportowe o Puchar Dyrektora

• Konkurs Językowy

• Ułamkowe Potyczki

• Konkurs Ortograficzny

• Konkurs Sportowy 

• Olimpiada Prozdrowotna

• Konkursy tematyczne.



Ważne cykliczne 
wydarzenia 

w kalendarzu

• Inauguracja Palmy Pierwszeństwa

• Mała Olimpiada Prozdrowotna

• Wybory do Samorządu Uczniowskiego

• Bieg Patrolowy

• Święto Patrona Szkoły

• Jasełka

• Walentynki

• Tydzień językowy

• Ziutki - Dzień Otwarty Szkoły

• Realizacja Klasowych Projektów



„opolska 33” zaprasza !

Tu jesteśmy


