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„Piątka” to szkoła na 5! 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 5 

w Żaganiu 

Bezpieczeństwo, jakość, 

nowoczesność 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 5 

Nasza szkoła jest nowoczesna, bezpieczna, 

przyjazna, stawiająca na pełny rozwój 

ucznia. 

 

 

 

 

Code Week 2019 z Photonem 

    Nauka programowania z ozobotami 

Projekt Erasmus+,  
wizyta we Włoszech. 

mailto:email:%20psp5zagan@wp.pl


 
 

 

Drodzy Rodzice, 

Niebawem Wasze dziecko rozpocznie 

naukę w szkole podstawowej. Wybór 

szkoły zawsze jest trudną, odpowiedzialną 

i ważną decyzją, tym bardziej, że Wasze 

dziecko spędzi w tej szkole osiem lat.  

To, jakim będzie człowiekiem, czy będzie 

pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, 

rozwijać talenty, pokonywać trudności,      

w dużej mierze zależy od szkoły jaka 

wybierzecie dla Waszego dziecka. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5            

w Żaganiu to jedna                                           

z najnowocześniejszych i najlepiej 

wyposażonych szkół  w mieście, przyjazna 

i otwarta na potrzeby uczniów, 

umożliwiająca dzieciom właściwy start 

edukacyjny oraz osiąganie szkolnych 

sukcesów. 

 

Zapraszam do odwiedzenia naszej szkoły 

p.o Dyrektora Szkoły 

Wioletta Sosnowska 

 

 

Zapraszamy do PSP nr 5 w Żaganiu! 

Nasze atuty 

Bogate i nowoczesne wyposażenie oraz 

infrastruktura: 

- położenie w spokojnej i bezpiecznej dzielnicy miasta, 
-przestronny budynek, dwie sale gimnastyczne, boisko 
wielofunkcyjne, rozległy teren wokół szkoły,  
 - klasy wyposażone  w najnowocześniejszy sprzęt 
multimedialny, m. in. tablice interaktywne oraz 
komputery dla uczniów,  
- nowoczesne i bogato wyposażone pracownie: 
chemiczna, fizyczna, biologiczna oraz  pracownie 
informatyczne, 
- plac zabaw i sala zabaw, 
- stołówka, 
- miasteczko ruchu drogowego, 
- gabinet fizjoterapeuty wyposażony w profesjonalny 
sprzęt do rehabilitacji  
- winda dla osób niepełnosprawnych 
 

Bezpieczeństwo, opieka oraz szeroka 
gama zajęć dodatkowych: 
 

JEDNOZMIANOWOŚĆ! 
- monitoring w całej szkole, 
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w 
szkolnej świetlicy (w godz. 6.10 – 16.30), 
- nauka języka angielskiego od przedszkola i 
drugiego języka obcego już od klasy IV ( język 
do wyboru), 
- nauka programowania już od przedszkola 
- międzynarodowe wymiany uczniów w ramach 
programu Erasmus+ 
- dodatkowe zajęcia w ramach projektów 
unijnych i programów edukacyjnych, 
- koła zainteresowań: językowe, artystyczne, 
muzyczne, sportowe, historyczne, naukowe, 
matematyczne itd., 
- opiekę pielęgniarki, pedagoga i logopedy, 
- bezpłatny dostęp do dziennika 
elektronicznego LIBRUS, 
 

 

 

 

Doskonale wykształcona i doświadczona 
kadra pedagogiczna zapewnia wysoki 

poziom nauczania. 
Nasi nauczyciele pracują nowoczesnymi, 

aktywizującymi metodami,                                 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informacyjno – komunikacyjnych, 
indywidualizując pracę z uczniem. To dzięki 
ich zaangażowaniu nasi uczniowie odnoszą 
znaczące sukcesy na szczeblu rejonowym, 

okręgowym i ogólnopolskim. 
 

W naszej szkole znajduje się również 
bardzo nowoczesny i przyjazny oddział 
przedszkolny dla dzieci 3, 4, 5 i 6- cio 
letnich z możliwością korzystania ze 
stołówki i świetlicy przedszkolnej do godz. 
16.30. 
 


