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1. Uczęszcza do szkoły przygotowanej do 

wymogów nowoczesnej edukacji,

2. Uczestniczy w interesujących go 

zajęciach, kształci przydatne 

umiejętności, dowiaduje się nowych 

rzeczy,

3. Zdając sobie sprawę z lęku i obaw –

mamy nadzieję, że część rodziców 

przełamie wewnętrzne opory i skorzysta 

z naszej oferty przygotowanej pod kątem 

potrzeb i możliwości dzieci 6 - letnich

szczęśliwy 

i radosny



Każde dziecko 6 – letnie będzie się dobrze czuło 

gdy rozpocznie edukację szkolną w aktualnych warunkach 

naszej szkoły. 

Palcówka dostosowana jest pod względem 

wyposażenia oraz aranżacji przestrzeni do potrzeb 

najmłodszych uczniów.



Posiadamy salę komputerową 

przystosowaną do zajęć z uczniami klas 

I – III wyposażoną w doskonały sprzęt 

multimedialny przystosowany do 

potrzeb edukacji wczesnoszkolnej



Sale lekcyjne posiadają wydzieloną 

część edukacyjną z pomocami dydaktycznymi, 

miejscem na podręczniki i przybory, miejsca do 

prezentacji prac oraz część rekreacyjną –

dywanik do zabaw, pomoce oraz zabawki



W ramach rządowego 

programu „Radosna szkoła” 

placówka utworzyła nowoczesną 

salę zabaw oraz plac zabaw 

przystosowane do rozwijania 

sprawności ruchowej dzieci



Zapewniamy wszechstronną opiekę oraz stwarzamy 

przyjazny klimat dla harmonijnego i wszechstronnego 

rozwoju dziecka w bezpiecznym i zdrowym środowisku, 

w poczuciu więzi z rodziną, pod okiem wykwalifikowanej 

i doświadczonej kadry pedagogicznej



 Nauczyciele są doskonale przygotowani do prowadzenia zajęć z 

dziećmi 6 – letnimi m.in. poprzez udział w warsztatach szkoleniowych 

„Droga do sukcesu, czyli 6 – latek w szkole – rozpoznanie możliwości, 

dobór metod i form pracy według nowej podstawy programowej

 Wprowadzają zabowowe metody nauki czytania oraz dziecięcej 

matematyki

 Doskonale znają sylwetkę psychologiczno – rozwojową dziecka 

6 – letniego w kontekście osiągania dojrzałości szkolnej

 W programach 

edukacyjnych uwzględniają 

specyfikę uczenia się 

małych dzieci, 

indywidualne tempo 

rozwoju oraz możliwości 

uczenia się



 Wdrażają programy 

wspomagania rozwoju dziecka 

poprzez naukę przez zabawę

 Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej systematycznie 

analizują potrzeby dziecka. Jeśli 

występują nadmierne trudności w 

wykonywaniu tego, z czym radzą 

sobie rówieśnicy – dokonują 

diagnozy pedagogicznej, planują 

i organizują dodatkowe zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze



 Diagnozujemy pod kątem dysfunkcji – zgodnie z potrzebami 

kierujemy do specjalisty

 Jako jedyna placówka w Tarnowie 

oferujemy fachową pomoc 

logopedyczną w odpowiednio 

wyposażonym gabinecie
 Poszerzamy zakres 

doświadczeń dzieci o dodatkowe 

zajęcia matematyczne w oparciu 

o nowoczesne pomoce 

manipulacyjne i zabawy



 Odpowiada ona na ogół dotychczasowej „zerówce”

 Dominującą formą zajęć są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe

 wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wspieranie emocjonalne jak 

i dostosowanie środków dydaktycznych to najważniejsze cele naszej pracy

Nowa podstawa programowa ustala jakiej wiedzy 

i umiejętności oczekuje się od uczniów klas pierwszych, aby 

ochronić ich przed ewentualnymi nadmiernymi 

wymaganiami, kładzie nacisk na naturalne przejście od 

poziomu przedszkolaka do poziomu klasy pierwszej



Świetlica w naszej szkole otwarta jest od godziny 6.30 do 17.00. Opiekę nad 

dziećmi w świetlicy sprawują nauczyciele-wychowawcy. Prowadzą zajęcia 

dostosowane do wieku oraz zainteresowań uczniów. Baza lokalowa jest bardzo 

dobra, gdyż szkoła posiada dwie sale do zajęć świetlicowych, osobno jadalnię. 

Informacje o działalności świetlicy można znaleźć na pod adresem: 

http://swietlicasp8.eu.interia.pl/



Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w świetlicy szkolnej:

Zajęcia rekreacyjno – ruchowe:
 zabawy doskonalące sprawność 

fizyczną

 turnieje sprawnościowe w sali zabaw

 zabawy ruchowe na świeżym 

powietrzu

Rozwijanie zainteresowań 

i uzdolnień:
 zajęcia plastyczne

 konkursy świetlicowe

 małe formy teatralne

Zajęcia w kąciku do odrabiania 

zadań domowych:
 pomoc w nauce i odrabianiu 

zadań domowych

 doskonalenie czytania

 zabawy umysłowe, słowne oraz 

matematyczne

 edukacyjne gry stolikowe

Zajęcia z dziećmi sprawiającymi 

problemy dydaktyczno –

wychowawcze:
 zabawy integracyjne

 gry doskonalące skojarzenia

 gry i zabawy uczące jak radzić 

sobie z agresją

 opowiadania terapeutyczne, 

teksty i czytanki relakasacyjne





 Na życzenie rodziców 

organizujemy dodatkowe 

zajęcia (szkoła tańca, zajęcia 

na pływalni)

 Realizujemy projekty 

edukacyjne w ramach funduszy 

Unii Europejskiej

 Diagnozę wszystkich uczniów 

klas pierwszych pod kątem 

ryzyka dysleksji

 Wakacyjną półkolonię 

w ramach programu „Lato 

w mieście”

Rozwijanie zainteresowań 

i uzdolnień dzieci na zajęciach 

dodatkowych 



„Jestem zadowolona, że córka poszła do 

szkoły jako dziecko

sześcioletnie, uważam, że nie odstaje od 

grupy pod względem dojrzałości 

szkolnej.(...)Uważam, że podjęta przeze mnie 

decyzja była dobra i dziecko ogólnie w 

Szkole czuje się dobrze.” 

/ Mama Nataszy /

„Zapisałam syna do szkoły 

w wieku 6 lat, ponieważ był 

chętny do nauki i nudził się 

w przedszkolu. Po półrocznej 

nauce w szkole zauważyłam , że 

rozwija ona w większym stopniu 

jego zainteresowania niż 

przedszkole, uczęszcza tutaj 

chętnie, bardzo interesują go 

języki obce oraz możliwość 

uczestniczenia w zajęciach 

komputerowych. Dobrze 

zintegrował się z zespołem 

klasowym.”

/ Mama Sebastiana /

„Jestem zadowolona, że moja córka 
Patrycja poszła do pierwszej klasy jako 
sześciolatek, ponieważ nauczyła się 
odpowiedzialności, słuchania poleceń 
i skupiania się podczas lekcji i zadania 
domowego. Lubi chodzić do szkoły uczyć 
się nowych ciekawych rzeczy i 
przebywać w gronie koleżanek i kolegów. 
Jest bardzo szczęśliwa i dumna gdy 
dostanie jakąś dobrą ocenę za swoje 
starania.”

/ Mama Patrycji /

Opinie 

rodziców:



.
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wraz z zespołem 

nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej


