Charakterystyka placówki
1. Środowisko lokalne
Szkoła usytuowana jest w dzielnicy Śródmieście, skupiającej około 8900 mieszkańców z
ogólnej liczby około 141939 mieszkańców miasta. Dodatkowo swoim obwodem szkoła
obejmuje dzielnicę Meksyk. Łącznie obwód działania szkoły obejmuje dzieci w wieku od 6
do 13 lat zamieszkałe w dzielnicy Śródmieście i częściowo w dzielnicy Meksyk. Ponad
połowa osób zamieszkujących w dzielnicach zatrudnionych jest w szeroko rozumianym
sektorze usług, reszta w dużej części w przemyśle, pozostali w innych sektorach działalności.
Warunki bytowe u 2/3 rodzin są dobre i bardzo dobre, w pozostałym procencie znacznie
poniżej średniej, u około 30 rodzin – złe. W zakresie dostępu do edukacji dzielnice skupiają
na swoim terenie duży odsetek w stosunku do miasta szkół różnych typów. Decyduje to o
dobrym dostępie do edukacji dzieci i młodzieży tu zamieszkałej. Podobnie wygląda sytuacja
opisywanego rejonu w zakresie dostępu mieszkańców do szeroko rozumianej kultury. Ze
względu na usytuowanie w Śródmieściu Rybnickiego Centrum Kultury, nowopowstałych w
ramach centrów handlowych kin warunki mieszkańców w tym zakresie są komfortowe.
2. Struktura organizacyjna placówki
Szkoła prowadzi 16 oddziałów, w tym oddziały integracyjne. Funkcjonuje w systemie
jednozmianowym. Warunki lokalowe można określić jako dobre, determinuje je stary
budynek o następujących parametrach technicznych:
Powierzchnia użytkowa budynku szkolnego – 3420 m2
Powierzchnia zabudowana budynku szkolnego – 1553 m3
Kubatura budynku szkolnego – 18440 m3
Powierzchnia działki szkolnej – 4337 m2
Sala gimnastyczna o powierzchni – 464 m2
Szkoła ogrzewana jest przez OPEC poprzez własny skomputeryzowany węzeł cieplny.
Ciepła woda dostarczana jest przy pomocy bojlerów elektrycznych.
5. Baza placówki
W zakresie bazy dydaktycznej szkoła dysponuje 18 salami dydaktycznymi, w skład których
wchodzą;
- 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
- 1 sala języka angielskiego
- 2 sale matematyczne
- 2 sale polonistyczne
- 1 sala przyrodnicza
- 6 sal nauczania zintegrowanego
- 1 pracownia ceramiki
- 1 sala historyczna (izba regionalna)
- 2 sale katechetyczne
- sala gimnastyczna (trzy poziomy)
- salka do gimnastyki korekcyjnej
- biblioteka z multimedialnym centrum informacji
- pokój nauczycielski z dostępem do Internetu i kserokopiarki
- skomputeryzowany sekretariat szkolny
- świetlica szkolna z dostępem do Internetu
- stołówka szkolna z zapleczem kuchennym
- skomputeryzowane biuro intendenta
- gabinet higienistki

-

gabinet pedagoga z dostępem do Internetu
gabinet do diagnozy i terapii logopedycznej
salka do zajęć rewalidacyjnych
gabinet terapii BIOFEEDBACK
3 pomieszczenia obsługi
warsztat konserwatora
toalety szkolne.

