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Oferta dla sześciolatków/siedmiolatków 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki 

 
1. Każda sala dla młodszych klas podzielona na – część edukacyjną, wyposażoną w stoliki, 

tablicę oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne (np. liczmany, sprzęt audiowizualny, 

książki) i inne przedmioty konieczne do prowadzenia zajęć; - część rekreacyjną 

wyposażoną w wykładzinę dywanową, ewentualnie w zabawki, maskotki – gwarantująca 

dzieciom możliwość zabawy zgodnie z własnymi potrzebami (zabawy dowolne, 

tematyczne); 

2. Możliwość pozostawienia w sali podręczników i przyborów szkolnych w oddzielnych 

pudełkach lub na osobnych półkach. 

3. W procesie dydaktycznym zwracanie szczególnej uwagi przez nauczycieli na to, iż 

dominującą formą aktywności dziecka 6-letniego jest  nauka przez zabawę, a dopiero 

w kolejnych klasach stopniowe wydłużanie czasu spędzanego w ławce szkolnej. 

4. Możliwość korzystania ze specjalnie przygotowanej i podporządkowanej potrzebom 

najmłodszych uczniów sali zabaw (oprócz obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

i edukacji zdrowotnej), która stanowi część przestronnej i dobrze wyposażonej świetlicy. 

5. Możliwość spędzania przez najmłodsze dzieci wyznaczonych przerw w sali, pod opieką 

nauczyciela, aby spokojnie zjeść śniadanie. 

6. Możliwość korzystania razem z innymi dziećmi z oferty  kółek pozalekcyjnych. Dzieci 

chętnie uczestniczą w zajęciach kółka teatralnego, a owoce swojej pracy prezentują 

w formie przedstawień szkolnych. Dzieci uzdolnione matematycznie biorą udział 

w zajęciach kółka matematycznego. Wszyscy nasi uczniowie, którzy chcą tańczyć 

i śpiewać, są zapraszani do udziału w zajęciach zespołu wokalno-tanecznego „Frajda”. 

Występy zespołu uświetniają każdą szkolną uroczystość i mają swoich wiernych fanów.  

7. Zajęcia komputerowe odbywają się w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej, gdzie 

każdy uczeń siedzi przy oddzielnym stanowisku. 

8. Możliwość uczestniczenia w  zajęciach  gimnastyki korekcyjnej i  zajęciach na basenie. 

Jeśli tylko są do tego zalecenia wszystkie młodsze dzieci biorą udział w zajęciach 

gimnastyki korekcyjnej. Wszystkich chętnych do nauki pływania zapraszamy na zajęcia na 

basenie. Rodzice dzieci płacą za naukę pływania, a nauczyciele młodszych klas i świetlicy 

dbają o bezpieczny dojazd na basen i z powrotem, nadzorując ubieranie i suszenie dzieci po 

kąpieli. 

9. Dzieci, które lubią sport, mają okazję do rozwijania swych sportowych pasji  podczas 

udziału w zajęciach klubu biathlonowego „Lider”, który ma już w naszej szkole spore 

tradycje i może się pochwalić niezliczoną ilością medali i pucharów. 



10. Badanie logopedyczne na początku nauki w szkole. Dzieci, które potrzebują 

logopedycznego wsparcia zostają zakwalifikowane na zajęcia z oligofrenologopedą 

i korzystają z bogato wyposażonego w pomoce dydaktyczne gabinetu. 

11. Możliwość odpłatnego przebadania dziecka przez ortopedę i laryngologa. Nad 

bezpieczeństwem i profilaktyką zdrowia czuwa również higienistka obecna w szkole dwa 

dni w tygodniu. 

12. Monitoring szkolny i zamykany teren szkoły z zakazem wjazdu dla samochodów.  

13. Cykliczne spotkania dzieci z  przedstawicielami policji i straży miejskiej, które wpływają 

na poczucie bezpieczeństwa uczniów i uczą właściwych zachowań w różnych sytuacjach. 

14. Możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez psychologa z Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej – pt.: „Baw się razem z nami”, które ułatwiają 

aklimatyzację do warunków szkolnych i pozytywnie wpływają na emocje (nieśmiałość, 

nadaktywność). 

15. Zwrócenie szczególnej uwagi przez nauczycieli na wyrabianie motywacji do nauki szkolnej 

u najmłodszych uczniów, która wpływa  na ogólną aktywność dziecka i ukierunkowuje 

jego działanie. 

16. Współpraca nauczycieli klas młodszych z pedagogiem szkolnym i psychologami z poradni. 

Wychowawca ma możliwość zasięgnięcia porady, skierowania dziecka na badanie 

pedagogiczno-psychologiczne, a rodziców do skontaktowania  ze specjalistą.  Psycholog 

jest  często obecny podczas zebrań z rodzicami, aby wspomóc ich w pokonywaniu 

trudności w procesie wychowawczym. Natomiast jeśli uczeń tego wymaga uczęszcza na 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne i  rewalidacyjne, które 

pomagają mu wyrównać ewentualne deficyty.  

17. Zajęcia Środowiskowego Programu Profilaktycznego „Szkoła przyjazna dzieciom”, 

odbywają się również w soboty. Współpraca  z MOPS-em i Świetlicą Środowiskową. 

18. Realizacja wielu programów profilaktycznych, np. „Florek w małej strażnicy”, „Śniadanie 

daje moc”, „Bezpieczne dziecko-przyjaciel Sznupka”, „Owoce w szkole”, „Szklanka 

mleka”. 

19. Od września 2014 roku wszyscy uczniowie w szkole mają zamykane szafki szkolne. 

20. Organizowanie akcji „Lato w mieście”, „Zima w mieście” podczas wakacji i ferii 

zimowych. 

21. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przy wsparciu biblioteki szkolnej z łatwo 

dostępnymi regałami. 

22. Ścisła współpraca nauczycieli z rodzicami,  otwartość  na ich sugestie i propozycje. Często 

dzięki dużemu wsparciu rodziców dzieci mogą korzystać z wielu dodatkowych form 

edukacyjnych. 

23. Toalety w szkole są dostosowane do wzrostu dzieci 6-letnich i młodszych. 

24. Specjaliści wspomagają rozwój dziecka. 

25. Dzieci posiadające orzeczenia do kształcenia specjalnego mogą mieć indywidualne zajęcia 

ze specjalistami – wg indywidualnych potrzeb ucznia. 

 

ZAPRASZAMY DO OSIEMNASTKI 


