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Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości”
założone w 1991 roku:

 od 1991 roku nadaje osobowość prawną Społecznej Szkole 
Podstawowej,

 od 2002-2019 roku także Społecznemu Gimnazjum Śląskiemu;

 członkami Stowarzyszenia są najczęściej rodzice uczniów i nauczyciele;

 władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebrania Członków, Zarząd 
i Komisja Rewizyjna;

 do właściwości Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością 
Stowarzyszenia, a przede wszystkim sprawowanie pieczy nad jego 
majątkiem.

 szkoła społeczna nie ma celu komercyjnego - cały przychód przeznacza 
na cele statutowe



Społeczna Szkoła Podstawowa 
jest ośmioletnią niepubliczną szkołą 
dla dzieci i młodzieży
to znaczy, że zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.:  

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę 
programową kształcenia ogólnego;

2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie 
krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny 
wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania 
szkoły publicznej danego typu;



Społeczna Szkoła Podstawowa 
jest ośmioletnią niepubliczną szkołą 
dla dzieci i młodzieży

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania egzaminów;

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną 
dla szkół publicznych;

5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla 
nauczycieli szkół publicznych;

6) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół 
publicznych.



Misja Społecznej Szkoły Podstawowej

„Społeczna Szkoła Podstawowa to szkoła,
która dąży do takiego ukształtowania młodego 

człowieka, aby jako jej absolwent był człowiekiem 
światłym, dobrym i mądrym, o szerokich 

horyzontach myślowych.”



Dlaczego szkolnictwo 
niepubliczne jest ważne?

„Na edukacyjnym rynku potrzebne są różne szkoły. Dobrze, gdy wybór 
tej właściwej należy do rodziców. (...) szkoły niepubliczne, powinny 
mieć dogodne warunki do rozwoju i prawo do pełnej subwencji 
oświatowej na każdego ucznia. Należy szanować ich autonomię. 

Te szkoły są bardzo potrzebne i z tego, że odgrywają coraz 
poważniejszą rolę, należy się cieszyć”. 

Janina Krakowowa



Edukacja wczesnoszkolna to 
okres kształtowania:

 szans życiowych dziecka

 jego przyszłej pozycji

 społecznej pomyślnej egzystencji

wg. prof. dr hab. J. Bałachowicz



RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

wg ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

PLAN NAUCZANIA W SSP
wg arkusza organizacyjnego 2020/2021

(w planie lekcji)

20 godzin obowiązkowej edukacji 
wczesnoszkolnej, 

w tym:

24 godzin obowiązkowej 
edukacji wczesnoszkolnej, 

w tym:

2 godziny 
języka angielskiego

5 godzin
języka angielskiego

- 1 godzina
zajęć na basenie

dodatkowo:

2 godziny religii/etyki

- 1 godzina zajęć plastycznych

- 1 godzina zajęć rozwijających

- 1 godzina gier i zabaw



Zajęcia dodatkowe dla klas 1-3 SSP 
2020/2021

w ramach opłat czesnego

„Mały Artysta” 
zespół wokalno-taneczny „MIX” 

gry i zabawy z muzyką 
gry i zabawy ruchowe 

gimnastyka korekcyjna (ze skierowaniem) 
kółko informatyczne 

kółko szachowe 
SUPERMÓZG 

szkolna gromada zuchowa: 
„Obrońcy Zielonej Planety” 

Oprócz tego dzieci uczestniczą 
w projektach lub innowacjach:

czytanie bostońskie
„Szkoła na widelcu”

„Trzymaj formę”
„Ekoinnowacja”



Wyniki egzaminów
Uczniowie naszej szkoły co roku uzyskują dużo lepsze wyniki 
egzaminów zewnętrznych, niż uczniowie szkół publicznych. 

To pozwala im na swobodny wybór szkół 
ponadpodstawowych.

„Prawdziwe bogactwo edukacji niepublicznej to jej różnorodność. 
Wyniki rankingów szkół uwzględniają tylko akademickie nauczanie, a to jedynie 

fragment procesu nauczania. 
Szkoły niezależne oferują wiele programów i metod dopasowanych do potrzeb 

różnych dzieci.”

Elizabeth Moore, dyrektor Independent Schools Association of British Columbia, Kanada





Średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów 
w 2020 r., 

przygotowanie w czasie nauczania zdalnego

Średnia szkoły:

Średni

a w 

kraju

Różnica na korzyść uczniów SSP

Język polski: 76%

81 % uczniów uzyskało wynik 

taki sam lub niższy

59%

o 17 punktów procentowych 

więcej

Matematyka: 75%

85 % uczniów uzyskało wynik 

taki sam lub niższy

46%

o 29 punktów procentowych 

więcej

Język angielski: 91%

89% uczniów uzyskało wynik 

taki sam lub niższy

54%

o 37 punktów procentowych 

więcej



Podsumowując

 lekcje codziennie od 8.30

opieka w Klubie od 6.30-17.30

 zajęcia pozalekcyjne 
w ramach czesnego

więcej godzin języka angielskiego

bus dowożący dzieci do szkoły na trzech trasach

wpisowe 1200 zł

 aktualne czesne 900 zł miesięcznie (czesne ustala Zarząd po 

analizie sytuacji finansowej)



 efektywnym zdalnym nauczaniem

 bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych

 dobrymi relacjami uczniów i rodziców z nauczycielami i dyrekcją

 wieloma ciekawymi projektami, imprezami, przedsięwzięciami

 rodzinną atmosferą

 otwartością

 uważnością

 życzliwością

Wyróżniamy się min.:



Dzień Otwarty 
Społecznej Szkoły Podstawowej

Obecnie nie możemy Państwa do nas zaprosić.
Mamy jednak nadzieję, że zobaczymy się, 

kiedy sytuacja na to pozwoli, z zachowaniem 
bezpiecznych procedur, w małych grupach.

Wtedy spotkamy się w Szkole, zaprosimy dzieci na 
krótkie zajęcia, Pastwo będą mogli zobaczyć miejsce 
naszej nauki i pracy, uzyskać najświeższe informacje. 



Na zakończenie

„Szkoła niepubliczna to przede wszystkim społeczność 

nauczycieli, uczniów i rodziców, i nie tylko uczy, ale też 

kształtuje i rozwija młodych świadomych ludzi. 

Każdego otacza szacunkiem, jest otwarta na dyskusje 

i projekty, wspiera  i motywuje we wszystkich działaniach.”


