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     Zakres prezentacji 
  

         •  Aspekty prawne 

 

         •  Przygotowanie Zespołu Szkół w Paczkowie      
            do podjęcia nauki przez dziecko 6 – letnie. 

       

         •   Podsumowanie 



     Aspekty prawne 

      Podstawa programowa dla klas I – III  
szkoły podstawowej 

 
     • Od 1 września 2009 r. każde dziecko sześcioletnie ma prawo 
         do nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 
 
     • Od 1 września 2014 r. każde dziecko sześcioletnie ma obowiązek 
         nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. ( Dotyczy dzieci     
         urodzonych w pierwszej połowie 2008 roku.) 
 
       

 
ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 



Aspekty prawne 
 

Realizacja podstawy programowej  
Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie 

kształcenia zintegrowanego.  

 
       •w początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu 

proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania,  

      •w klasie I połowę czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie 
mogą wykorzystać na rysowanie i pisanie siedząc przy stolikach,  

     •dominującą formą zajęć w tym okresie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe,  

     •dzieci korzystają z zeszytów ćwiczeń najwyżej jedną czwartą czasu                   
przeznaczonego na edukację matematyczną,  

     •realizowane są zajęcia w naturalnym środowisku , 

     •uczniowie z klas I – III winni mieć możliwość korzystania ze szkolnej pracowni 
komputerowej,  

 
 

     ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 



Aspekty prawne 

 

• Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej                   
i rekreacyjnej.  

• Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty 
potrzebne do zajęć.  

• Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich 
podręczników i przyborów szkolnych.  

 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  



NOWA  PODSTAWA  PROGRAMOWA 

Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia 
dla każdego przedmiotu i każdego etapu edukacyjnego: 

 

etap I  - edukacja wczesnoszkolna  

 
 

Podstawa programowa określa: 

- wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć, 

- umiejętności, które uczniowie powinni opanować, 

- postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować. 

 



Najważniejsze umiejętności 

 UMIEJĘTNOŚCI najważniejsze zdobywane przez ucznia  w trakcie 
kształcenia ogólnego w szkole podstawowej: 

 
 

• Czytanie 

• Myślenie matematyczne 

• Myślenie naukowe oparte na obserwacjach 

• Umiejętność komunikowania się 

• Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi 

• Umiejętność uczenia się 

• Umiejętność pracy zespołowej 

 



Treści nauczania  
 

I etap edukacyjny: klasy I-III 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA realizowana jest  w formie 
kształcenia zintegrowanego  

1. edukacja polonistyczna                        
2. język obcy nowożytny 
3. edukacja muzyczna 
4. edukacja plastyczna                             
5. edukacja społeczna 

 

 

6. edukacja przyrodnicza              
7. edukacja matematyczna                 
8. zajęcia komputerowe                   
9. zajęcia techniczne                            
10. wychowanie fizyczne                    
11. religia   



Treści nauczania  

Edukacja polonistyczna 
 Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania 

się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania              
i pisania.  

Język obcy nowożytny 
 Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które 

mówią innym językiem.  
Edukacja muzyczna 
 Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie                       

i muzykowanie, słuchanie i rozumienie.  
Edukacja plastyczna 
 Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyrażanie 

własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. 
Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu.  

Edukacja społeczna 
 Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami                   

i dorosłymi.  
 
 
 



Treści nauczania  

Edukacja przyrodnicza 
 Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody 

ożywionej   i nieożywionej. 
Edukacja matematyczna 
 Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie 

wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci. 
Zajęcia komputerowe 
 Wykorzystanie technologii komputerowej jako pomocy 

wszechstronnego poznawania. 
Zajęcia techniczne 
 Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, 

obsługiwanie i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna 
dzieci. 

Wychowanie fizyczne 
 Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja 

zdrowotna.  
 

 



Zespół Szkół w Paczkowie 

       

 

 

 

 

      Zespół Szkół w Paczkowie 

  ul. Szkolna 16 

      62-021 Paczkowo 

      tel.  061 815 74 45 

 adres e-mail:  zspaczkowo.wp.pl 

      strona internetowa:   www.zspaczkowo.edupage.org 

 



   Zespół Szkół w Paczkowie 



Zespół Szkół w Paczkowie 

 Nasza szkoła mieści się w nowoczesnym budynku 
oddanym do użytku w 2013 roku. 

 

 Uczy się w niej 277 uczniów: 

  - 44 w oddziale przedszkolnym, 

  - 161 w szkole podstawowej, 

  -  72 w gimnazjum. 



   Przygotowanie Zespołu Szkół w Paczkowie                  

na przyjęcie 6 – latków. 



Sale dydaktyczne 

•  Nasze sale do zajęć edukacyjnych są podzielone na dwie 
odpowiednio przystosowane i wyposażone części: 
edukacyjną i rekreacyjną.  

• Każda sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne               
i przedmioty potrzebne do zajęć. 

•  Uczniowie mają możliwość pozostawienia części swoich 
podręczników i przyborów szkolnych w salach lekcyjnych 
lub szafkach dla uczniów. 



Sale lekcyjne 

 
W każdej sali lekcyjnej znajduje       

się  część dydaktyczna i rekreacyjna.  



Sale lekcyjne 

 
Istnieje możliwość dostosowania sali lekcyjnej do potrzeb, 

wynikających z realizacji tematu.  



Pracownia komputerowa 

 
Pracownia komputerowa, gdzie 
uczniowie pracują na zajęciach 

przy swoich stanowiskach.  



Korytarz szkolny 

Na korytarzu szkolnym  znajdują się szafki dla uczniów, każde 
dziecko, nawet najmłodsze,  posiada swoja  własną. 

 



Korytarz szkolny 

Szatnie dla uczniów, winda 
oraz łazienki dostosowane 
do najmłodszych uczniów. 



Zimowy plac zabaw 

W szkole,  w części dydaktycznej dla najmłodszych uczniów, 
znajduje się plac zabaw. Dzieci mogą z niego korzystać,  

gdy pogoda na zewnątrz nie dopisuje. 



Biblioteka szkolna i czytelnia 

 
Biblioteka i czytelnia czynna 
codziennie od poniedziałku  

do piątku.  



Świetlica 

   Nasza świetlica jest do dyspozycji uczniów 

   codziennie w godzinach: 

 

7:00 – 16:30 



Świetlica 

Po zakończonych zajęciach lekcyjnych, nasze dzieci mają 
możliwość udania się do świetlicy szkolnej, gdzie mogą odpocząć, 

odrobić lekcje, pobawić się, zjeść obiad i zaczekać na rodziców. 



Plac zabaw 

       Uczniowie klas pierwszych przerwy między lekcjami 
spędzają na placu zabaw i/lub na „Zimowym placu 
zabaw” mieszczącym się wewnątrz budynku szkoły.          
Ze względu na bezpieczeństwo naszych najmłodszych 
uczniów, dzieci przebywają na boisku i placu zabaw         
w innych godzinach niż standardowe przerwy                 
dla pozostałych, starszych uczniów. Podczas zabawy 
dzieci znajdują się pod stała opieką wychowawcy. 



Plac zabaw 

 
Nasza szkoła posiada bezpieczny 

plac zabaw dla dzieci. 



Stołówka szkolna 

W stołówce dzieci mogą zjeść obiad. 
Odbywają się tu również zajęcia 

kulinarne dla uczniów. 



Sala gimnastyczna 

 
Zajęcia wychowania fizycznego 
odbywają się: w sali gimnastycznej,    
na boiskach wielofunkcyjnych ORLIK, 
na placu zabaw   i w terenie.  



Sala do gimnastyki korekcyjnej 



Z wizytą  

u pielęgniarki szkolnej 

u pedagoga szkolnego 



Wystawa prac uczniów 



 

                       Uczymy efektywnie, korzystając z nowoczesnych środków dydaktycznych  
i     sprzętu specjalistycznego. 

 



Nasze wycieczki 



Profilaktyka 

   Dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych 
uczniów, organizujemy w szkole liczne akcje 
charytatywne, edukacyjne i profilaktyczne. 

 

•  Akcje charytatywne m.in. : 

  -  „Opatrunek na ratunek” 

  - „Góra grosza” 

  - „Mały Wolontariat” 

    



Profilaktyka 

W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych organizowane                    
są spotkania z policjantami, którzy zapoznają dzieci z zasadami 

bezpieczeństwa na ulicy i w szkole.  



Profilaktyka 

       Organizujemy Eko- konkursy: 

         

      • „Zostań łowcą elektro śmieci” – zbiórka zużytego sprzętu   

                  elektrycznego. 

     •  „Zbieraj z klasą” – zbiórka zużytych baterii i akumulatorków. 



      Profilaktyka 
 

„Mleko w szkole” oraz „Warzywa w szkole” 
         

  Uczniowie dwa razy w tygodniu w ramach Programu  Agencji 
Rynku Rolnego oraz Środków Unijnych  są częstowani świeżymi 
owocami oraz kartonikiem mleka. 



Profilaktyka 

  Szkolne koło wolontariatu – uczniowie z klas 
gimnazjalnych pomagają swoim młodszym kolegom              
i koleżankom w nauce.  



 
Czas i miejsce na rozwijanie zainteresowań  

 
Z myślą o uczniach uzdolnionych z klas I – III w naszej szkole działają 

Kluby Małego Geniusza, które wszechstronnie rozwijają umiejętności      
i zaspokajają ich twórczą aktywność. 



Klub małego informatyka 

       Celem zajęć jest rozwijanie twórczego myślenia             
i wyobrażania oraz zachęcenie do oryginalnego                      
i nowatorskiego działania poprzez dostarczenie dzieciom 
bogatych i różnorodnych doświadczeń. Kształtowanie 
zdolności twórczej wyobraźni oraz zdolności do wysuwania 
nowych pomysłów i znajdowania sposobów rozwiązywania 
problemów. 

       Zajęcia prowadzone są za pomocą multimediów: 
komputerów oraz tablic interaktywnych. 

 



Klub małego informatyka  

Zajęcia odbywają się  
 2 godz./tyg. 



Klub małego matematyka 

       Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności logicznego      
i kreatywnego  myślenia oraz wyobraźni przestrzennej 
zorganizowanej geometrycznie.  

  Kształtowania umiejętności posługiwania się 
pewnymi  strategiami   w toku ich   rozwiązywania        
oraz predyspozycji do dostrzegania i formułowania 
problemów w sytuacji bliskiej uczniowi. 



Klub małego matematyka 

 

Zajęcia odbywają się 

         2 godz./tyg. 

 



Klub gier planszowych 

  Celem naszej inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży              
do spędzania wolnego czasu przy tej formie rozrywki.  Jak wiadomo gry 
planszowe stanowią nie tylko doskonałą zabawę, są również znakomitą 
okazją do rozwijania myślenia, wyobraźni oraz kształtują charakter 
dziecka. 

   Uczestnictwo w tego typu zabawach jest dobrą lekcją 
współdziałania w zespole. Sprzyja kształtowaniu pożądanych cech 
charakteru, panowania nad sobą, wytrwałego dążenia do celu, 
niezrażania się przejściowymi niepowodzeniami i szukaniem sposobu 
na pokonywanie trudności.  

  Gry planszowe zapewniają odpowiednią dozę intelektualnej 
rozrywki, połączoną z niemałą dawką śmiechu i przyjemności. 



Klub gier planszowych 

Zajęcia odbywają się  
 2 godz./tyg. 



Zajęcia dodatkowe 

 

       • Kółko artystyczne - zajęcia plastyczno – techniczne             
dla   najmłodszych. 

 

       • Klub miłośników przyrody – gdzie uczniowie bliżej 
przypatrują się i poznają otaczający ich świat przyrody. 

 

       •  Chórek -  zajęcia wokalno – muzyczne. 

 

   •  Klub muzyczny – nauka gry na gitarze. 



 
Wyrównywanie szans edukacyjnych  

      Dla uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem materiału     

oraz tych, którzy nie osiągnęli jeszcze dojrzałości szkolnej prowadzone         
są zajęcia: 

 
  •  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
      
                •  Zajęcia rewalidacyjne 
 
  •  Zajęcia logopedyczne 
 
  •  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
 
  •  Zajęcia profilaktyczne 



Latem i zimą w szkole  

   Podczas wakacji letnich i zimowych w szkole 

organizowane są różnorodne formy spędzania wolnego 
czasu. Obejmują one ciekawe zajęcia w szkole, wycieczki 
do kina, wyjazdy na przedstawienia teatralne, basen czy 
lodowisko. 



Latem i zimą w szkole 



Podsumowanie 

  Realizowany program nauczania skoncentrowany 
jest na sześciolatku, na jego indywidualnym tempie 

rozwoju i możliwościach uczenia się. 
 

• Szkoła sprzyja rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych        
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.  

 

• Nauczyciele analizują mocne i słabe strony dziecka, które podejmuje 
naukę, odnoszą je do wymagań szkolnych, aby wiedzieć,                      
w jaki sposób pomóc rozwinąć mu słabiej ukształtowane 
umiejętności.  

 

• Trafna diagnoza daje szansę każdemu uczniowi na osiągnięcie 
sukcesu na miarę jego możliwości.  

 



Podsumowanie 
 
• Diagnoza gotowości szkolnej pierwszoklasisty jest podstawą doboru 

najlepszych metod pracy dla całej klasy i każdego ucznia.  

 
• Szkoła daje możliwość uczestniczenia dzieciom w zajęciach 

pozalekcyjnych.  

 



 

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na naszą stronę 
internetową. 

 

www.zspaczkowo.org.pl 


