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Dnia 1 września 2021 roku Wasze dziecko zostanie uczniem klasy pierwszej 

szkoły podstawowej. Mając świadomość wagi decyzji, jaką podejmujecie w związku 

z wyborem szkoły dla Waszego dziecka, chcielibyśmy przedstawić ofertę naszej 

placówki, która od wielu lat podejmuje liczne działania innowacyjne, projekty 

i przedsięwzięcia zmierzające do odkrywania i rozwijania potencjału poznawczego 

dziecka.   

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umiejętnie stosuje różne 

metody i formy pracy oraz indywidualizuje proces edukacyjny dostosowując swoje 

działania do potrzeb i możliwości wszystkich dzieci. Interesujące lekcje oraz bogata 

oferta zajęć pozalekcyjnych, zapewnia uczniom nabywanie wiadomości 

i umiejętności koniecznych do płynnego przechodzenia przez kolejne etapy 

kształcenia, a także rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie 

uczestniczą w licznych konkursach i zawodach szkolnych oraz pozaszkolnych. Biorą 

udział w życiu społeczności szkolnej i lokalnej. Realizują swoje pasje, a także 

poznają swoje możliwości. Nawiązują przyjaźnie i uczą się budowania prawidłowych 

relacji, które umacniają ich więź ze środowiskiem szkolnym.   

Szanowni Państwo, cenimy współpracę z rodzicami, którzy są dla nas 

partnerami w ustalaniu kierunków rozwoju szkoły, podejmowaniu decyzji i realizacji 

różnych działań, zmierzających do jak najlepszego funkcjonowania placówki. 

Jesteśmy otwarci na zmiany oraz często ich dokonujemy, dostosowując nasze 

działania do wyzwań współczesnego świata. Taką właśnie szkołę proponujemy  

Państwa dzieciom. 

W roku szkolnym 2021/2022  planujemy uruchomić następujące działania 

innowacyjne w ramach oddziałów klas pierwszych: 

 

• TRZYMAJ FORMĘ!  

a) propagowanie zdrowego stylu życia, 
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b) kształtowanie sprawności ogólnej, 

c) doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, 

d) wyrobienie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała we 
wszelkich czynnościach życiowych, 

e) wypracowanie właściwych nawyków żywieniowych. 

• ARTYŚCI – POLONIŚCI 

a) kształtowanie postaw czytelniczych i zamiłowania do literatury oraz 
rozwijanie możliwości artystycznych dziecka, 

b) zabawy z czytaniem pobudzające wyobraźnię, wrażliwość i poczucie 
humoru, 

c) wprowadzenie dzieci w świat literatury, rozwijanie ich wyobraźni oraz 
uwrażliwienie na dobro i zło, 

d) wskazywanie wartości moralnych w oparciu o dziecięcą literaturę, 

e) rozwijanie dziecięcej  fantazji, pomysłowości i kreatywności poprzez 
działalność plastyczną.  

• PRZYJACIELE PRZYRODY 

a) wzbogacenie wiedzy dzieci oraz jej popularyzacja na temat edukacji 

przyrodniczej i ekologicznej, 

b) rozszerzenie materiału programowego z edukacji społeczno-

przyrodniczej dostosowanej do wieku i możliwości dziecka, 

c) rozwijanie umiejętności poznawania, obserwowania otaczającego 

środowiska, 

d) rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą poprzez wycieczki, szukanie 

ciekawostek przyrodniczych, konkursy, quizy i zabawy,  

e) wyrabianie szacunku dla przyrody. 

• MISTRZOWIE MATEMATYKI 

a) rozwijanie zdolności matematycznych, 

b) kształtowanie wyobraźni przestrzennej, 

c) pobudzanie twórczej kreatywności, logicznego myślenia i 

spostrzegawczości, 

d) wykorzystanie wiedzy matematycznej w codziennym życiu. 

• Z ORTOGRAFIĄ NA TY 

a) kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortograficznych, 

b)  wdrażanie do systematyczności oraz samokontroli, 

c) rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

d) kształtowanie wrażliwości na piękno literatury, 

e) kształtowanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

 

Uczniowie uczestniczą w różnych imprezach i uroczystościach klasowych 

oraz szkolnych m.in. apelach, festynach, zabawach, zawodach, balach, wystawach 

i wycieczkach. Wspierają  i sami organizują akcje charytatywne, np. przygotowując 

oraz przeprowadzając kiermasze i loterie. Prezentują swoje wiadomości 

i umiejętności podczas konkursów szkolnych i pozaszkolnych, zdobywając liczne 

nagrody i wyróżnienia. Aktywnie działają w Małym Samorządzie Uczniowskim ucząc 

się współdziałania i odpowiedzialności.  

 Szkoła uczestniczy w programie profilaktycznym  Program w szkole, 

w ramach którego uczniowie otrzymują na drugie śniadanie owoce, warzywa 

i mleko, nabywając nawyki zdrowego odżywiania się.  
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Nasza szkoła jest placówką nowoczesną. Słoneczne, bardzo dobrze 

wyposażone sale lekcyjne i przestronne korytarze zapewniają dzieciom właściwe 

warunki nauki i zabawy. Dzieci korzystają z hali sportowej i sal ćwiczeń. Mają 

zapewnioną opiekę przed i po lekcjach w ramach zajęć świetlicowych. Mogą 

korzystać ze stołówki. Budynek dostosowany jest do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych ruchowo. 

  

 Zapraszamy dzieci do naszych klas pierwszych, a Państwa do współpracy. 

 

 
                                                                                                          Ewa Solnikowska 
                                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej 
                                                                                                  im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy 
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