
 

 

Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku im. gen. Władysława Andersa to           

szkoła ogólnodostępna w systemie jednozmianowym w samym Centrum        

Gdańska przy ul. Aksamitnej 8 z parkingiem, blisko Stoczni Gdańskiej,          

Placu Solidarności, Kościoła św. Bartłomieja i Kościoła św. Brygidy oraz          

Muzeum II Wojny Światowej. Nasi uczniowie - współtwórcy przyszłości         

zdobywają wiedzę, zwiedzając muzea, kościoły, wystawy, wychodząc do        

kina oraz teatru.  

Każdy nasz uczeń prezentuje swoje osiągnięcia na scenie, a prace          

plastyczne oraz  techniczne  na zewnątrz szkoły. Znani jesteśmy  

z prowadzenia Międzyszkolnego Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego  

i  Kultury, organizowania kreatywnych uroczystości, takich jak  

57. urodziny 57 oraz cieszących się uznaniem Wojewódzkich Konkursów         

Ortograficznych, Wojewódzkiego Konkursu Prozy Prozatorium,     

Wojewódzkiego Przeglądu  Twórczości Dramowej Zwierciadło57.  

Stosujemy innowacyjne metody nauczania, klocki Numicon       

wykorzystujemy na lekcjach matematyki, korzystamy z tabletów,       

wprowadzamy elementy Planu Daltońskiego, prowadzimy innowacje      

pedagogiczne, m.in. dodatkowy język obcy już od klasy pierwszej, historię  

i język polski z elementami dramy. Proponujemy bogatą ofertę zajęć          

dodatkowych, takich jak 57.Teatr, Chór 57 NUTEK, basen, zajęcia sportowe,          

zajęcia z robotyki, naukę gry na gitarze, Odyseję Umysłu. 

W sali gimnastycznej, sali do gimnastyki korekcyjnej oraz na         

nowoczesnych boiskach szkolnych uczniowie ćwiczą, tańczą i rozgrywają        



mecze, najmłodsi bawią się na bajecznym placu zabaw na naszym podwórku           

szkolnym, które wkrótce zostanie upiększone dzięki Budżetowi       

Obywatelskiemu NR 6! 

Podczas przerw uczniowie mogą uczestniczyć w ,,akTYwnych zajęCiach"        

lub przebywać w różnych kącikach: śniadaniowym, czytelniczym  

oraz wypoczywać na ,,tysiącu i jednej pufie” znajdujących się  

w wyremontowanych i przytulnych korytarzach.  

W godz. 6.00 - 17.00 uczniowie spędzają czas w kolorowej i odnowionej             

świetlicy, mogą także skorzystać z pysznych domowych obiadów. 

Serdecznie zapraszamy do kreatywnej SP 57 uczniów z całego Gdańska          

do wszystkich klas: od oddziału przedszkolnego  do klasy VIII.  

Niezwykle cenimy postać naszego Patrona i jesteśmy szczęśliwi, że Miś          

Wojtek - dzielny i mądry przyjaciel generała Władysława Andersa i jego           

żołnierzy jest także naszym przyjacielem. Podczas uroczystości szkolnych,        

dni otwartych zawsze nam towarzyszy, m.in. w grach i zabawach. Dlatego           

też jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie w naszej szkole, jedynej takiej w            

Gdańsku, której patronem jest gen. Władysław Anders odbywa się         

inauguracja Gry Wojtek przygotowana przez IPN w Gdańsku.  

          Zapraszamy na stronę internetową www. gsp57@wp.pl i funpage. 

 

 


