
W Ropicy Polskiej fajnie jest, nie nudzi się tu nikt,  
bo w szkole dużo dzieje się i każdy uczeń dobrze o tym wie. 

Wszystkich zatem zapraszamy w naszej placówki bramy. 
 



 

 

 
 

Kadra jest tu świetnie wyszkolona, pełna pomysłów i niczym niestrudzona. 
Walczymy dzielnie o naszych  podopiecznych. Poziom trzymamy wysoki,  

na co potwierdzenie  w postaci wyników egzaminów mamy. 

 

Nasza szkoła już od kilku lat znajduje się w czołówce  

jeśli chodzi o wyniki egzaminów gimnazjalnych  

oraz sprawdzianów po klasie VI. 

 



Nasza szkoła korzysta z Elektronicznego Systemu 
Kontroli Frekwencji oraz Postępów w Nauce 



Każdy znajdzie coś dla siebie, zajęć jest bowiem bez liku,  
uczymy się tu dwóch nowożytnych języków.  
Angielskim i niemieckim władają uczniowie.  

W czasie zagranicznych wymian mogą ćwiczyć sobie.  

 

Nasza szkoła - jako jedna z nielicznych w Polsce - objęta jest 
projektem PASCH. 

Prowadzone są zajęcia ON LINE - praktyczna nauka języka 
niemieckiego 

 



Posiadamy klasopracownie na wysokim poziomie 



Koła zainteresowań kręcą się nieustannie. Chcesz zostać aktorem,  
przyjdź na teatralne, wolisz być malarzem?  

Nie widzę problemu plastyczne też działa bez problenu. 
Mamy też muzyczne, matematyczne, fizyczne i geograficzne,  

a gdy to ci nie wystarczy  
stowarzyszenie humanistów działa nie na żarty. 

 
W szkole działa wiele kół zainteresowań. 

Organizowane są również zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. 
Prowadzona jest też religia prawosławna oraz grekokatolicka 

 



Nie masz co ze sobą zrobić, nie wiesz, gdzie się schować? To świetlica 
szkolne świetnie cię przechowa.  

Dobrze wyposażona i kadra niezastąpiona.  
Panie przytulą i w zadaniu pomogą, a kiedy trzeba do mamy odwiozą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania zadań domowych. 

Mogą uczestniczyć w zajęciach teatralnych, plastycznych oraz tanecznych. 

Zapewniamy również dowozy i odwozy dla uczniów spoza obwodu szkolnego 

 



Sport w naszej szkole też bardzo się liczy, każdy przecież lubi trochę 
poćwiczyć. Gimnastykę w życie codzienne wdrażamy  

i certyfikat szkoły w ruchu posiadamy. 
 
 
 
 
 
 

Szkoła posiada Certyfikat Szkoły w Ruchu nadany przez MEN. 

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z tenisa stołowego, badmintona, basenu, 
w zimie organizowane są rówinież wyjazdy na narty oraz lodowisko. 

Uczestniczymy w programie Wf z Klasą. 

Współorganizujemy Ekumeniczną Olimpiadę Sportową. 

 



W kuchni pani Jasia króluje na co dzień,  
więc głód i pragnienie nie będą straszne tobie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na terenie szkoły istnieje możliwość skorzystania ze stołówki  
oraz sklepiku szkolnego 

 



Jest w naszej szkole także biblioteka, która na wszystkich z 
otwartymi drzwiami czeka, bo przecież każdy człowiek 

wykształcony musi wiedzieć,  
co to są druki zwarte i księgozbiory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła zapewnia dostęp do księgozbioru,  
czasopism oraz multimediów 

 



Świat to nie śmietnisko, dlatego dbamy o nasze środowisko, 
zbieramy baterie i makulaturę, sprzątamy świat,  

by żyło się milej. 

 
 
 
 
 
 

Szkoła posiada Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. 
Zbieramy makulaturę, nakrętki oraz zużyte baterie. 

 



Wiemy, jak ważne jest pomaganie, więc w szkole 
wolontariuszy mamy. Klub wolontariatu wiele dobra 

czyni, co napawa dumą i rodzi optymizm. 

 

 

 

 
 

 

Wolontarisze z naszej szkoły angażują się w lokalne oraz 
ogólnopolskie akcje charytatywne,  

np. Szlachetna paczka, Marsz Żonkilowy. 

Wolontariusze pomagają także na świetlicy. 

 



Posiadamy własną stronę internetową,  
bo nasza szkoła podąża za modą 

 
 
 

 
www.zsropicapolska.pl 
oraz profil na facebooku 



Lubimy, kiedy coś się dzieje, by nie było nudno,  
ale z pasją i celem. Oto nasi partnerzy: 


