
 

 

W roku szkolnym 2018/2019 

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni 

ogłasza nabór uczniów do klas innowacyjnych I i IV  

Klasa I językowa „JĘZYKOWI MISTRZOWIE” – z rozszerzonym program nauczania 

języka angielskiego o jedną godzinę lekcyjną tygodniowo w klasach I – IV, a od klasy V – 

dodatkowo o jedną godzinę języka niemieckiego. 

Zapraszamy rodziców wraz z kandydatami na rozmowę określającą predyspozycje językowe 

dziecka w dniach: 07-08.05.2018 r., 14-15.05.2018 r. w godz. 16.00-18.00 w sali nr 3.  

Terminy spotkań można umawiać pod nr tel.: 58 625 09 71 lub przyjść bezpośrednio w dniu 

rozmowy bez uprzednich ustaleń. 

Wywieszenie listy z informacją o dzieciach przyjętych: 25.05.2018 r. godz. 16.00.  

Koordynator naboru: p. Agnieszka Choma 

Klasa I „LUBIĘ PŁYWAĆ” – z programem rozszerzonym nauki pływania 

w wymiarze dodatkowej godziny lekcyjnej tygodniowo w klasach I – VI. 

Zapraszamy rodziców wraz z kandydatami na sprawdzian z predyspozycji ruchowych 

na pływalni szkolnej w dniach: 

07.05.2018 r. (poniedziałek) godz. 08.00-09.45, 18.00-18.45 

08.05.2018 r. (wtorek) godz. 11.50-13.40 

09.05.2018 r. (środa) godz. 12.50-13.35 

14.05.2018 r. (poniedziałek) godz. 08.00-09.45, 18.00-18.45 

15.05.2018 r. (wtorek) godz. 11.50-13.40 

16.05.2018 r. (środa) godz. 12.50-13.35 

Wywieszenie listy z informacją o dzieciach przyjętych: 25.05.2018 r. godz.16.00. 

Koordynator naboru: p. Alina Krakowska 



Klasa I EKO – KLASA „TROPICIELE PRZYRODY” – z rozszerzonym programem 

o treści ekologiczne w klasach I – III. 

Głównym celem jest rozszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody i 

ekologii; aktywne poznawanie przyrody podczas wycieczek i zajęć terenowych; obserwacja i 

analiza zjawisk zachodzących w środowisku; kształtowanie postaw proekologicznych, 

wyrabianie w uczniach poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.  

Wywieszenie listy dzieci przyjętych: 25.05.2018 r. godz.16.00 

Koordynator naboru: p. Lucyna Płuciennik 

 

Klasa IV językowa „YES, I CAN! JA, ICH KANN!” – z rozszerzonym program 

języka angielskiego o jedną godzinę lekcyjną tygodniowo, a od klasy V – dodatkowo o jedną 

godzinę języka niemieckiego; 

Przyjęcie do klasy nastąpi na podstawie badań osiągnięć językowych uczniów klas III. 

Uczniowie, którzy osiągną najwyższe wyniki otrzymają propozycję kontynuowania nauki 

w klasie IV innowacyjnej językowej. 

Wywieszenie listy z informacją o dzieciach przyjętych: 28.05.2018 r. godz.12.00. 

 

Klasa IV „MAT - INFO”- z rozszerzonym programem nauki matematyki i informatyki 

o dodatkowe godziny lekcyjne tygodniowo w klasach IV – VIII. 

Przyjęcie do klasy nastąpi na podstawie badań osiągnięć matematycznych uczniów klas III. 

Uczniowie, którzy osiągną najwyższe wyniki otrzymają propozycję kontynuowania nauki 

w klasie IV innowacyjnej matematyczno-informatycznej. 

Wywieszenie listy dzieci przyjętych: 28.05.2018 r. godz.12.00. 

Koordynator naboru: p. Marzena Paradowska 

 

Ilość miejsc w poszczególnych klasach innowacyjnych jest ograniczona. 

 

 

ZAPRASZAMY  


