Sprawozdanie z realizacji projektu „Mam 6 –lat”
Moduł I „Sześciolatek w przyjaznej szkole”
Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy?

Poniższe sprawozdanie zostało opracowane przez rodziców dzieci 6- letnich, które w 2011 r.
rozpoczęły naukę w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Policach. W przygotowanym sprawozdaniu odniesiemy się do stopnia przygotowania szkoły
na przyjęcie dzieci sześcioletnich do klas pierwszych, pod kątem stworzenia możliwości realizacji
zadań określonych w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły i Programie Profilaktyki.
Należy dodać, że mottem programu wychowawczego szkoły jest myśl Bolesława Prusa „Praca
rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po siewie, przebija góry,
nad przepaściami przerzuca mosty”.
W niniejszym opracowaniu przedstawimy jak nasza szkoła przygotowała się na przyjęcie
sześciolatków do pierwszej klasy i udzielimy odpowiedzi na pytanie: Czy SP nr 3 w Policach
dysponuje odpowiednimi warunkami do przyjęcia dzieci 6-letnich do swojej placówki?
Stopień przygotowania szkoły zostanie przedstawiony na różnych płaszczyznach:
1. Kontakty dyrektora szkoły i kadry pedagogicznej z rodzicami i uczniami (6-latkami).
2. Dostosowanie bazy szkoły do potrzeb 6-latków.
3. Przygotowanie kadry pedagogicznej oraz wypracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych.
4. Uczestnictwo 6-latków i ich rodziców w życiu szkoły.
Aby zachęcić rodziców dzieci sześcioletnich do wybrania Szkoły Podstawowej nr 3
w Policach, co roku w lutym, już od 2008 r., organizowany jest Dzień Otwarty, podczas którego
rodzice i dzieci mają możliwość poznania warunków pracy szkoły. Już wówczas dyrektor
przedstawia wychowawców klas pierwszych, z którymi rodzice mogą porozmawiać i co jest bardzo
istotne, wybrać wychowawcę dla dziecka. Nauczyciele pokazują swoim przyszłym uczniom i ich
rodzicom pomieszczenia zajęciowe, świetlicę szkolną, salę gimnastyczną, pracownię komputerową,
bibliotekę, stołówkę itp. Demonstrują także prezentację multimedialną ukazującą różne aspekty
pracy szkoły (w załączeniu).
W lutym 2009 r. i 2010 r. każdy rodzic „rejonowego 6-latka” otrzymał list z informacją
o warunkach pracy szkoły wraz z zaproszeniem na Dni Otwarte.
W ciągu całego roku odbywają się wizyty 5,6-latków w szkole i pierwszaków w Przedszkolach nr 5, 6, 8 i 9 w Policach. Dzieci biorą udział w zajęciach i imprezach okolicznościowych.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach posiada doskonałą bazę i lokalizację.
Parterowy budynek szkoły położony w centrum miasta otoczony zielenią i zadbanym terenem
przyciąga uwagę przechodniów. W 2008 r. ze środków gminnych wybudowano boisko szkolne
1

ze sztuczną trawą i bieżnią z tartanu. Aby uatrakcyjnić dzieciom młodszym zajęcia ruchowe i czas
spędzany w świetlicy szkolnej, w 2010 r. powstał plac zabaw. Sala gimnastyczna posiada dobrze
wyposażone zaplecze. Jest także salka do zajęć korekcyjnych. Od klasy drugiej jedna godzina
wychowania fizycznego odbywa się na basenie.
Pomieszczenia klasowe dla dzieci I etapu edukacyjnego znajdują się w odrębnym pawilonie, gdzie
nie ma dzwonków, a czas zajęć reguluje nauczyciel, dostosowując przerwy do możliwości i tempa
pracy swoich uczniów. Zwiększa to z jednej strony poczucie bezpieczeństwa podczas przerw,
a także pozwala na utrzymanie ładu i porządku w szatni, na stołówce itp.
Aby dostosować sale zajęciowe do potrzeb sześciolatków podzielono je na dwie części –
do zabawy i pracy na dywanie oraz przy stolikach. Trafnym okazał się zakup ławeczek w kształcie
trapezu ułatwiających korzystne ustawienie do pracy grupowej. Do każdej sali doprowadzono
wodę, aby ułatwić uczniom działania plastyczno-techniczne.
Sale zajęciowe wyposażono w odpowiednie pomoce dydaktyczne, zakupując je zarówno w ramach
Rządowego Programu „Radosna Szkoła” (w 2009/10), jak i ze środków własnych, które
w zależności od zapotrzebowania są sukcesywnie uzupełniane.
Obecnie na wyposażeniu każdej klasy znajduje się m.in. laptop, projektor multimedialny
i bezprzewodowy Internet. Projektory podwieszone przy suficie ułatwiają szybką ich obsługę,
a zwijane ekrany umieszczone nad tablicami gwarantują dobrą widoczność. W pracowni 6-latków
znajduje się tablica multimedialna.
Dzięki udziałowi szkoły w latach 2006 i 2007 w projektach współfinansowanych przez Unię
Europejską: Pracownie komputerowe dla szkół oraz Internetowe centra informacji multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, wyposażono pracownię komputerową w 20 stanowisk
komputerowych z serwerem oraz bibliotekę szkolną w 8 stanowisk komputerowych wraz
z urządzeniami wielofunkcyjnymi. Z własnych środków szkoła zakupiła pozostałe komputery,
by zapewnić samodzielne stanowisko do pracy dla każdego ucznia na zajęciach komputerowych
prowadzonych już od klasy pierwszej. Wszystkie klasy w szkole liczą maksymalnie 24 uczniów.
Szkoła posiada pracownię językową, z której czasami korzystają również 6-latki.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 630 do 1600. Funkcjonują dwie świetlice, dla 6 i 7-latków oraz dla 8
i 9-latków. Aby podnieść komfort pracy oraz zadbać o zdrowie i samopoczucie przebywających
tam osób, wyciszono pomieszczenie świetlicy szkolnej. Podobnie wyciszono również szatnię, duży
hol szkolny i stołówkę szkolną. W stołówce wszystkie dzieci klas I – III spożywają drugie śniadanie
przyniesione z domu, do którego podaje się ciepłą herbatę. Dzieci mogą także kupić świeżo przygotowaną kanapkę z białego lub ciemnego pieczywa, drożdżówkę, ciepłe kakao, wodę mineralną lub
sok owocowy niegazowany. Obiady szkolne przygotowywane są na miejscu. Istnieje możliwość
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wykupienia mniejszej porcji lub tylko jednego dania. Wszystkie dzieci jedzą ten sam posiłek bez
względu na to, czy jest on opłacony przez rodzica, czy Ośrodek Pomocy Społecznej
w Policach.
W ramach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Doskonałe mleko
dla szkół oferuje się każdemu chętnemu dziecku nieodpłatnie kartonik białego, świeżego mleka.
Od samego początku szkoła uczestniczy w programie Owoce w szkole realizowanym przez
Agencję Rynku Rolnego, w ramach którego uczniowie 3 razy w tygodniu otrzymują świeże owoce,
warzywa i soki owocowo-warzywne.
Na terenie szkoły zorganizowano parking samochodowy, gdzie rodzic może bezpiecznie zaparkować i odprowadzić dziecko do szkoły.
Dużym atutem szkoły jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która
gwarantuje wysoką jakość kształcenia, jak również wsparcie rodziców w wychowaniu dziecka.
Nauczyciele przeszli cykl szkoleń Jak efektywnie pracować z dzieckiem 6-letnim. Nadal podnoszą
swoje umiejętności i kwalifikacje w różnych aspektach pracy z dzieckiem. Doradca metodyczny
wywodzący się spośród grona nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 3
w Policach czuwa nad doborem i jakością szkoleń.
Ważną rolę w funkcjonowaniu szkoły odgrywa obsługa szkoły. Panie woźne znają każde
dziecko. Dbają o to, by maluchy czuły się bezpieczne i bez problemu mogły skorzystać np. z szatni,
toalety lub ze szkolnej stołówki. Panie te są nieocenioną pomocą dla rodziców sześciolatków,
albowiem zawsze wiedzą lub potrafią szybko ustalić, gdzie dziecko się znajduje.
O zdrowie, higienę i dobre samopoczucie uczniów dba 3 razy w tygodniu pielęgniarka szkolna.
Szkoła zapewnia dzieciom także zajęcia pozalekcyjne zarówno rozwijające, jak i wspierające w razie trudności, np.: zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne, matematyczne,
przyrodnicze, ortograficzne, języka angielskiego i niemieckiego, twórcze, rozrywki umysłowe,
kółko szachowe i gier logicznych, gry i zabawy ruchowe, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci
z trudnościami w zdobyciu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych –
ogólnorozwojowe zajęcia dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną, zajęcia socjoterapeutyczne.
Środki finansowe na te zajęcia zapewnia szkole Organ Prowadzący - Gmina Police, a także udział
w projekcie Nauczanie na 5+ współfinansowanym ze Środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z uwagi na to, że początek roku szkolnego dla pierwszaka i jego rodziny to ważne
wydarzenie, ta pierwsza-wyjątkowa uroczystość w nowej szkole odbywa się zawsze w kameralnym
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gronie pierwszoklasistów, ich rodziców i nauczycieli o godzinie 1100, po inauguracji roku szkolnego
pozostałych uczniów. Podczas uroczystości pani dyrektor ciepło wita dzieci i życzy wszystkim samych
sukcesów. W tym roku najwięcej emocji można było zauważyć wśród pierwszaków z kl. Id, które od 1
września 2011r. utworzyły nową grupę, złożoną z samych 6-latków. Dzieci z odwagą wkroczyły
w progi „wyczekiwanej szkoły”. Aby zmniejszyć stres związany ze zmianami, pani dyrektor SP3
pozytywnie odpowiedziała na prośby rodziców i zdecydowała się na utworzenie klasy sześciolatków,
bez względu na rejon, z byłej grupy przedszkolnej sąsiadującego ze szkołą Przedszkola nr 6
w Policach. Nieliczni uczniowie obecnej klasy Id, którzy ukończyli edukację przedszkolną w innych
placówkach, bardzo szybko zintegrowali się z grupą.
Rodzice uczniów bardzo chętnie włączają się w życie szkoły. Jako specjaliści prowadzą
niektóre zajęcia szkolne, organizują ciekawe wyjazdy lub wyjścia dla dzieci. Służą pomocą i dodatkową opieką podczas wycieczek i rajdów. Współuczestniczą w organizacji uroczystości
szkolnych, a także wielu imprez klasowych. Gromadzą fundusze, kupują słodkie upominki
wręczane każdemu uczniowi przez Mikołaja, przygotowują wypieki na Święto Szkoły, z których
dochód przeznaczany jest na zakup nagród dla uczniów osiągających sukcesy w nauce
i zachowaniu, konkursach i zawodach sportowych. Polecają Szkołę Podstawową nr 3 w Policach
swoim znajomym, poszukującym dobrej szkoły dla swojego 6-letniego dziecka.
Między innymi przy współudziale rodziców już 14 października odbywa się „pasowanie
na pierwszaka”. W tym roku w poczet uczniów przyjęto aż czterdziestu 6-letnich pierwszaków.
W poprzednich latach było ich znacznie mniej, ale od 3 lat w każdej klasie pierwszej uczą się
sześciolatki. Po półtoramiesięcznym pobycie w szkole dzieci podczas tej uroczystości przechodzą
specjalne próby śpiewu, tańca, odwagi, wytrzymałości, rozwiązują zagadki itp. Tradycją tej
uroczystości jest posadzenie drzewka, którym uczniowie później się opiekują. Rodzice biorą
czynny udział w całej uroczystości, a także przygotowują słodki poczęstunek dla swoich pociech.
Z rąk przedstawicieli Rady Osiedla nr 5 w Policach, która od lat współpracuje ze szkołą, „świeżo
upieczeni” uczniowie otrzymują pierwsze podstawowe przybory szkolne.
W październiku dzieci biorą udział w wielkiej zbiórce makulatury, angażując również członków
swoich rodzin. Akcja połączona z wystawą pozytywnie wpływa na kształtowanie świadomości
ekologicznej całej społeczności szkolnej, a także odpowiedzialności za stan środowiska oraz jego
ochronę. Dzieci zbierają także nakrętki, baterie, plastik i puszki. W grudniu z udziałem rodziców
i dziadków organizowane są Jasełka i spotkania wigilijne. Z pomocą rodziców dzieci poznają różne
zakłady pracy, np. Z.CH. Police SA. W tym roku sześciolatki z kl. Id odwiedziły piekarnięcukiernię „Izybar” w Policach, gdzie samodzielnie przygotowały ciastko. Dnia 16 marca b.r.
sześciolatki z kl. Id wzięły udział w wyjątkowej lekcji matematyki wspólnie z gimnazjalistami
Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Zajęcia przygotowane zostały przez rodzica –
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nauczyciela Zespołu Szkół i wychowawcy klasy. Po obejrzeniu scenki z życia filozofów:
Pitagorasa, Talesa, Kartezjusza i Archimedesa w wykonaniu gimnazjalistów, sześciolatki
odpowiadały na pytania matematyczne, rozwiązywały zadania, poznając znaczenie matematyki
w życiu codziennym. Wśród gimnazjalistów znajdowali się absolwenci SP3. Zarówno sześciolatki,
jak i gimnazjaliści bawili się doskonale. Obie grupy wyraziły chęć kontynuowania współpracy
w realizacji podobnych projektów.
Sześcioletni pierwszoklasiści wraz z innymi biorą udział w wielu imprezach szkolnych, ucząc się
od starszych kolegów organizacji obchodów np. Dnia Chłopaka, Walentynek, świąt narodowych
i religijnych.
W marcu Rada Rodziców przeprowadziła wśród wszystkich rodziców, którzy posłali
swojego sześciolatka do Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, badania poziomu zadowolenia
rodziców i ich dzieci z przygotowania szkoły do pracy z sześciolatkiem. Z analizy 50 ankiet
wynika, że czynnikiem, który miał wpływ na decyzję o zapisaniu 6-latka do szkoły była przede
wszystkim dobra opinia o szkole w środowisku (76% ankietowanych) oraz zadawalający
intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka (60%). Wśród spełnionych oczekiwań rodziców wobec
szkoły zdecydowanie dominowały: praca w ciepłej, serdecznej atmosferze, zapewnienie dziecku
poczucia bezpieczeństwa, a także metody pracy dostosowane do możliwości dzieci. 56% rodziców
odpowiedziało, że wspierali działania szkoły, włączając się w organizację imprez klasowych.
Trafność wyboru zapisania 6-latka do szkoły oceniono na 8,56 punktów w 10-stopniowej skali.
Rodzice zauważyli pozytywny wpływ szkoły na rozwój dziecka pod względem intelektualnym
(96%). Ankietowani sądzą, że dziecko dobrze radzi sobie pod względem emocjonalnym (88%).
Przygotowanie szkoły na przyjęcie 6-latków do klasy pierwszej rodzice ocenili na 8,78 punktów
w 10-stopniowej skali. Same sześciolatki swoją opinię na temat szkoły wyraziły, udzielając
krótkiego wywiadu.
Podsumowanie
Z powyższych rozważań wynika, że Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Policach dysponuje doskonałymi warunkami do przyjęcia dzieci 6-letnich na każdej
płaszczyźnie: infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zagospodarowania budynku, planu pracy, bazy
żywieniowej, a przede wszystkim przygotowania wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
My rodzice uważamy, że nauczyciele pracujący z naszymi dziećmi należą do ludzi, podobnie jak
patron tej szkoły – Maria Skłodowska-Curie, którzy są „... z tych, którzy wierzą, że nauka jest
czymś pięknym” i potrafią pobudzić uczniów do wysiłku i zgłębiania wiedzy.
Załącznikami do sprawozdania były: prezentacja przedstawiająca bazę szkoły, film z uroczystości
pasowania na ucznia, wywiad z 6-latkami, film z lekcji sześciolatków z gimnazjalistami.
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