
„Szkoła - nie jest  
przystankiem.  

Jest drogą,  
która otwiera się  
na coraz to nowe  

horyzonty do zdobycia”. 
(C.F.) 



 
 

. Witajcie w „DZIESIĄTCE” 



„DZIESIĄTKA” JEST 
DOSTOSOWANA DO POBYTU 

PRZEDSZKOLAKÓW 

Toalety dostosowane i przeznaczone tylko dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i klas I; 

Sale zajęć: wyposażone w  krzesełeczka i ławeczki dostosowane do wieku 

i wzrostu dzieci, kąciki zabaw, kąciki przyrodnicze, szafeczki na 

przybory i prace dzieci; 

Dobrze wyposażone pracownie: sprzęt video, pomoce dydaktyczne 

zgodne z nową podstawą programową, kąciki przyrodnicze; 

 



Szkoła przyjazna sześciolatkom….. Taki tytuł otrzymaliśmy w 
roku 2014 za działania związane z obecnością sześciolatków w 

naszej szkole. Była to zasługa nas wszystkich- dyrekcji 
nauczycieli,  pracowników szkoły i rodziców. 



Jest tu bezpiecznie!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

• korzystanie ze stołówki podczas piątej lekcji, aby uniknąć 

kontaktów z klasami I-VI; 

• monitoring- przy wejściach do szkoły, kamery na 

zewnątrz szkoły, na korytarzach, w szatniach; 

• oddzielne wejście dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i 

ich rodziców; 

• wyjścia poza teren szkoły pod dodatkową opieką; 

• ogrodzony plac zabaw, wybieg i boisko szkolne; 

• próg zwalniający  przy przejściu do szkoły; 

• wsparcie pani przy przejściach dla pieszych. 
 



Jest tu bezpiecznie!!! 

• wejścia do szkoły „strzeże” dyżurka i 

sympatyczna pani woźna,  

• korytarz  tylko dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i klas pierwszych 



Oto oferta edukacyjna 

Zajęcia realizowane zgodnie z podstawa programową 
 

W oddziałach przedszkolnych dodatkowe zajęcia : z rytmiki 
oraz religii prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły; 

 
Kółka zainteresowań już od oddziałów przedszkolnych; 

 
Zajęcia dla klas I poszerzone o specjalności klas i bezpłatne; 

 
Zajęcia sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego 

 
Plac i sala zabaw w ramach programu Radosna Szkoła 

 
Wszystkie pracownie klas I-III, językowe, dwie matematyczne, 
informatyczne, historyczna i przyrodnicza wyposażone w tablice 
interaktywne; 
Zajęcia językowe w nowoczesnej pracowni językowej 

 
 



Pracownia językowa 



Oto oferta edukacyjna –cd. 
 

 Zajęcia tematyczne realizowane przy wsparciu Centrum Edukacji 
Ekologicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej, 
Galerii Sztuki Współczesnej, muzeów,  
 

 Zajęcia przeprowadzane w szkole m.in. na temat: bezpieczeństwa 
komunikacyjnego – przy wsparciu WORD, bezpieczeństwa w sieci - przy 
wsparciu Biblioteki Pedagogicznej, zachowania wobec psa oraz 
zachowania wobec obcych i nieznanych osób – przy wsparciu Straży 
Miejskiej, udzielania pierwszej pomocy przy wsparciu PCK (w szkole 
działa „Klub Wiewiórka”); 
 

 Zajęcia ruchowe prowadzone w sali zabaw, na placu zabaw wyposażonym 
w stoliki i ławeczki do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu oraz w sali 
gimnastycznej 

 
 Edukacja filmowa (wyjścia do kina), teatralna (wyjścia do teatru lub teatr w 

szkole),  
 



Zabawa i nauka 

   

    



Sale lekcyjne 

Wszystkie są wyposażone w tablice interaktywne i wszystkie 
mają wyposażenie uwzględniające wzrost pięciolatków i 

sześciolatków. Na półkach segregatory, więc maluchy nie będą 
musiały dźwigać ciężkich plecaków. W salach telewizory, dvd, 
magnetofony – można wzbogacać zajęcia wykorzystując sprzęt 

audiowizualny. 



Nie zapominamy o pomocy uczniom 

o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

 
 

Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  
zajęcia rewalidacyjne 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
zajęcia gimnastyki korekcyjnej 
zajęcia dyslektyczne 
zajęcia logopedyczne 
zajęcia terapeutyczne 
nauczanie indywidualne 



A oto bogata oferta  

wychowawczo-opiekuńcza 

Każdy oddział (począwszy od już od oddziału przedszkolnego) przez  
cztery lata pracuje w ramach obranej specjalności klasowej pod opieka 
jednego wychowawcy; 
Uczniom zapewniona jest opieka świetlicy czynnej w godzinach 
uzgodnionych z rodzicami; 
Zapewniona  jest opieka pielęgniarki szkolnej; 
Możliwość skorzystania z obiadów w szkolnej stołówce – opłacanych 
przez rodziców, finansowanych przez MOPR; 
Udział w wycieczkach, zielonych szkołach, lekcjach tematycznych; 
Wyjścia do teatru i kina; 
Szkoła uczestniczy w programach: „Owoce w szkole”  i  „Szklanka 
mleka”; 
Udział w życiu szkoły-  we wszystkich wydarzeniach przeznaczonych dla 
dzieci młodszych, np.: Dzień Wiosny, Parada Aniołów i Świętych, 
Majówka z Dziesiątką, mikołajki, andrzejki, Mam talent, Dzień 
Przedszkolaka,  
Korzystanie z oferty szkolnej biblioteki wzbogaconej przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w ramach współpracy partnerskiej; 

 
 



Udział w imprezach/ akcjach, np.: „Czytamy dzieciom”„ Twoje 10 minut”, „Dzień 
ciszy”, „Gorączka złota”, Obchody Miesiąca Ochrony Przyrody, -„Dzień Walki z 
Głodem”-, Dzień Zdrowego Odżywiania  
Ślubowanie klas pierwszych i Dzień przedszkolaka”  
Realizacja programów: „ Super wiewiórka” ,„Bezpieczny pierwszak”, „Przyjaciele 
Zippiego”, „W kręgu uśmiechu”  
Konkursy: znajomości przepisów ruchu drogowego, ortograficzny, Olimpiada 
wiedzy o zdrowiu , „Matematyczny Kangurek”, recytatorski, wiedzy ekologicznej, 
umiejętności czytania, Festiwal piosenki  
Sześciolatki idąc do pierwszej klasy i kontynuując naukę mogą rozwijać swe 
zainteresowania w ramach tzw. specjalności: regionalna, zdrowotna, ekologiczna, 
czytelnicza, edukacyjna, medialna, informatyczna, dziecięcego rękodzieła, 
turystyczno- artystycznej 
 W szkole działa sklepik uczniowski 
Można uczestniczyć w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego 
 Można oszczędzać w Szkolnej Kasie Oszczędności, począwszy już od  przedszkola 

Chyba wszystko zapamiętałam! 

 



Oferta wychowawczo-
opiekuńcza cd. 

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

Opieka wychowawcy już od oddziału przedszkolnego 

poprzez klasy I, II i III 



Tu można szukać wsparcia: 
 

Gabinet pedagoga 

 

 

 

 

 

Gabinet logopedy 

 

 

 

 

 

Gabinet pielęgniarki 



Zainteresowania 

   W pracowni komputerowej uczniowie klas pierwszych nie 

tylko mają zajęcia komputerowe, ale także zajęcia 

realizowane w ramach specjalności klasy, np. – medialnej 

czy informatycznej, odbywają się także zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne z wykorzystaniem programów 

komputerowych. W szkolnej bibliotece uczniowie mogą 

korzystać z książek, czasopism, z komputerów. Odbywają 

się  tu także spotkania  np. z ciekawymi ludźmi. 



Szkoła  
wspomaga rozwój uczniów  

Począwszy już od klasy pierwszej 

poprzez kółka zainteresowań: 

językowych 

matematycznych 

informatycznych 

ekologicznych 

tanecznych 

artystycznych 

plastycznych 

turystycznych 

sportowo –rekreacyjnych 

Chóru 

Szkolny Klub Sportowy 

 



Świetlica 

Uczniowie w szkolnej świetlicy 

mogą bezpiecznie, ciekawie 

spędzać czas, odrabiać lekcje, 

uczestniczyć w zajęciach kółka 

plastycznego czy zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych. 

 

 

   Funkcjonuje również szkolna 

stołówka, z której korzystać 

mogą dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i uczniowie klas 

I-VI, w tym sześciolatki. 



Szkoła a rodzice 

Współpraca w ramach Rady Rodziców; 
Comiesięczne zebrania dla rodziców;,  
Tablice informacyjne dla rodziców: przy wejściu do szkoły, na 
parterze przy salach przedszkolaków, w szatni ; 
Informacje na stronie internetowej szkoły: bieżące, prezentacja 
dla przyszłych rodziców, szkolne czasopismo „Wykrzyknik”; 
Włączanie się rodziców w różne działania szkoły : Drzwi otwarte, 
Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy; Jasełka, Dzień Babci i 
Dziadka, Dziesiątka z ciasteczkiem itp. 
Przygotowanie prezentacji, wydania specjalnego czasopisma 
szkolnego „Wykrzyknik o przygotowaniu szkoły na przyjście 
sześciolatków. 
 

 



Liczby mówią same za siebie 
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Sukcesy szkoły  



Chcemy  
bo nasza szkoła dobrze się przygotowała na 

przyjęcie sześciolatków 

„Tworzymy szkołę  

najlepszą z najlepszych,  

w której każdy uczeń  

to inny, niepowtarzalny  

człowiek  

wychowany w duchu  

tolerancji i w spójnym  

systemie uniwersalnych  

wartości,  

przygotowany  

do życia w XXI wieku” 



Zachęcamy do przyjścia  

do nas, do Dziesiątki…. 

Dziękujemy za uwagę. 
 
 

SP10 


