
Wybieram Dziesiątkę!!!

Przyszły Pierwszaku!

Bądź spokojny , nasza szkoła jest dla Ciebie przyjazna!

 Nasza szkoła jest niewielka, samodzielna, jest tutaj tylko 
szkoła podstawowa, dziecko nie będzie się czuło 
zagubione

 Klasy są mało liczne, nauczyciel ma większą możliwość 
dobrze poznać dziecko

 Sale lekcyjne odnowione, kolorowe, wyposażone i 
przystosowane dla dzieci sześcioletnich  (aby nie obciążać
tornistra dzieci w szafkach zostawiają część przyborów i 
pomocy)

 Dzieci z przedszkoli, z którymi współpracujemy znają 
naszą szkołę, odwiedzają nas, uczestniczą w 
przedstawieniach, zajęciach, znają panie, rozkład 
szkoły, nasza szkoła nie jest dla nich obca czy nowa

 Wejście do szkoły jest zamknięte dla osób z zewnątrz
 Żadne dziecko nie jest w naszej szkole anonimowe , jest 

znane przez nauczycieli i pracowników szkoły ( panie 
sekretarki,  pielęgniarka, woźna, szatniarka, intendentka, 
kucharki), panuje tu rodzinna atmosfera

 Od pierwszego dnia dzieci są otoczone opieką, są 
zaprowadzane przez wychowawcę do klasy, po lekcjach 
do szatni, prowadzone  pod opieką na obiady

 Do czasu całkowitej adaptacji dzieci podczas przerw 
pozostają w klasach z wychowawcą

 Wychowawcy prowadzą zajęcia integracyjne i adaptacyjne
dla pierwszaków ( zabawy, piosenki, spotkania z 
rodzinami)

 Program nauczania jest przewidziany do realizacji w ciągu 
trzech lat – dziecko może się rozwijać w swoim tempie



 Dzieci otrzymują bezpłatne podręczniki ministerialne oraz 
ćwiczenia

 Język angielski prowadzony jest przez nauczycieli 
specjalistów

  Do dyspozycji dzieci są dwie sale gimnastyczne (duża i 
mała), sprzęt sportowy m.in. związany z realizacją 
programu Kids Athletics, plac zabaw 

 Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6 - 17, zależnie od 
potrzeb uczniów i rodziców

 Pedagog, logopeda
 Pomoc wolontariuszy z „Wiosny”
 Pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji ( słodki 

kiermasz, TPD) 
 Za zajęcia w szkole i opiekę w świetlicy rodzice nie 

płacą
 Ponieważ dzieci należą do mało licznego rocznika 

szkolnego, 
 w przyszłości będzie im łatwiej dostać się do dobrej szkoły
średniej, na studia a także starać się o pracę

 Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, np.
taneczno – muzycznych (nasz wielki sukces – musical 
„Próba generalna”) 


