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1. Opieka od wczesnych godzin rannych. 
 

1. Opieka od wczesnych godzin rannych. 

Twoje dziecko ma zapewnioną opiekę na 

świetlicy od godziny 7:00. 

 
 

2. Grupa przedszkolna może się zmienić, 

ponieważ część dzieci rozpocznie edukację 

w szkole. 

 

2. Grupa rówieśnicza się zmienia, ale przez 

to dziecko nawiązuje nowe kontakty. 

Przyjaźnie przedszkolne mogą być 

kontynuowane w tej samej klasie szkolnej. 

Podczas przydzielania dzieci do 

poszczególnych klas uwzględnia się 

czynniki takie jak: wiek dziecka (dobór na 

zasadzie miesiąca urodzenia), więzy 

rodzinne, chęć kontynuowania 

przedszkolnych przyjaźni, bliskie 

sąsiedztwo dzieci. 

 
 

3. Dziecko w przedszkolu je posiłki. 
 

3. Dziecko w szkole je posiłki. 

Twoje dziecko w swojej sali lekcyjnej je 

drugie śniadanie. Masz możliwość 

wykupienia mu obiadu. Na terenie szkoły 

działa sklepik szkolny. 

 
 

4. Dziecko większą część pobytu przeznacza 

na zabawę. 

 

4. Twoje dziecko cały czas uczy się nowych 

umiejętności oraz rozwija swoje 

zainteresowania. Staje się bardziej 

samodzielne i odpowiedzialne. Część zajęć 

lekcyjnych odbywa się w swobodnej formie 

na dywaniku. Przerwy śródlekcyjne 

przeznaczone są na zabawę.  

Szkoła oferuje bogatą ofertę bezpłatnych 

zajęć pozalekcyjnych; kółek zainteresowań. 

Z punktu widzenia psychologicznego 

większość sześciolatków jest gotowa do 

podjęcia nauki. Dziecko w szkole ma szansę 

na poznawanie świata w okresie największej 

chłonności umysłu. 

 



 

5. Kształtowanie sprawności fizycznej 

dzieci. 

 

5. Do dyspozycji dzieci z klas młodszych 

jest aula (mała sala gimnastyczna) 

wyposażona w potrzebny sprzęt sportowy. 

Funkcjonuje u nas także sala do rewalidacji 

ruchowej. W ramach wychowania 

fizycznego odbywają się także 

cotygodniowe wyjazdy na basen. Dzieci 

uczą się pływać lub doskonalą tę 

umiejętność pod okiem instruktorów 

pływania. Przy sprzyjających warunkach 

pogodowych dzieci korzystają z tzw. 

„zielonej klasy” oraz placu zabaw. 

 
 

6. Organizowane są wycieczki oraz wyjścia 

na przedstawienia teatralne. 

 

6. Bogata oferta wycieczek turystycznych, 

krajoznawczych, wyjazdów edukacyjnych, a 

także wyjść na przedstawienia teatralne, 

warsztaty muzealne oraz lekcje biblioteczne. 

Ponadto organizowane są: 

- koncerty umuzykalniające, 

- konkursy szkolne i pozaszkolne, 

- „żywe” lekcje przyrody, 

- liczne akcje charytatywne, które uczą 

dzieci empatii i wrażliwości. 

 
 

7. Placówka czynna do godzin 

popołudniowych. 

 

7. Świetlica szkolna czynna jest do godziny 

16:30 (dotyczy dzieci tych rodziców, którzy 

nie mogą im zapewnić opieki po lekcjach). 

W ramach zajęć świetlicowych pedagodzy 

zapewniają fachową opiekę Twojemu 

dziecku. Organizowane są gry i zabawy oraz 

zajęcia: 

- sportowe, 

- integrujące grupę, 

- umuzykalniające, 

- plastyczno – techniczne, 

- teatralne, 

- ruchowe na świeżym powietrzu, 

- czytelnicze. 

U nas pomagamy także dziecku w 

odrabianiu prac domowych. 

 
 

8. Bogaty kalendarz imprez przedszkolnych. 
 

8. Bogaty kalendarz imprez szkolnych: 

- Święto Patrona Szkoły, 

- Mikołajki, 

- wigilijki klasowe, 

- Jasełka, 

- zabawa karnawałowa, 

- piknik rodzinny, 

- Dzień Dziecka, 

- wiele innych (np. konkurs piosenki 



anglojęzycznej pt. „You Can Sing”, 

Konkurs Kolęd i Pastorałek, itp.) 

 
 

 

9. Wyspecjalizowana kadra. 

 

9. Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna 

przygotowana również do pracy z dzieckiem 

sześcioletnim. 

Do dyspozycji dzieci i rodziców są: 

- pedagog szkolny, 

- psycholog, 

- logopeda, 

- oligofrenopedagog, 

- surdopedagog, 

- tyflopedagog. 

  
Ponadto: 

 
  

10. Księgozbiór biblioteki Szkoły 

Podstawowej jest bogato zaopatrzony w 

pozycje książkowe przeznaczone dla dzieci. 

Zawiera bogatą ofertę książek 

popularnonaukowych, duży wybór bajek i 

baśni oraz lektur, które są na bieżąco 

uzupełniane. Użytkownicy biblioteki mają 

także dostęp do zasobów informacyjnych 

Internetu. Poza udostępnianiem zbiorów 

biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu 

kulturalnym szkoły. Organizuje zajęcia 

biblioteczne, wystawy, konkursy, kiermasze 

książek. 

 

  

11. Gdy Twoje dziecko nagle rozboli 

główka, brzuszek lub paluszek, natychmiast 

zaopiekuje się nim doświadczona pani 

pielęgniarka. 

 
 


