


      

  Nie daj dziecka do szkoły.  

Jeszcze za wcześnie, dopiero ma sześć lat.  
Nie skracaj mu dzieciństwa.  

Szkoła na pewno nie jest przygotowana na przyjęcie takich maluchów.  

 
   Takie słowa słyszałam wokół siebie. Rodzina i znajomi 
odradzali posłanie sześciolatka do szkoły. Ogarniały mnie 
wątpliwości. Może i mieli rację.  A jeśli nie?? 
     
Już czas zapisywać dzieci do szkoły. Co robić?  Co robić?  … 



 

 

     Niekiedy życie samo przynosi rozwiązania. Na stronach internetowych 

szkoły, do której mogłabym zapisać dziecko, przeczytałam informację, że 

odbędą się drzwi otwarte. To taki nowy zwyczaj, aby przyszłych rodziców i 

uczniów zapoznać z ofertą szkoły. Impreza za dwa dni. Trzeba się wybrać, 

aby na własne oczy przekonać się kto ma rację-  ja czy rodzina i znajomi. 

Czas oczekiwania minął szybko.  



Pierwsze wrażenie 

   Na drzwi otwarte wybrałyśmy się 
razem z córką, bo to przecież ona 
miała chodzić do szkoły i ważna była 
jej ocena. Pierwsze wrażenie nie za 
ciekawe… budynek na zewnątrz 
nadaje się do remontu (dziś jest to 
już w trakcie). 



Drugie wrażenie 

   Po wejściu do środka – 
przyjemne rozczarowanie… 
wejścia do szkoły „strzeże” 
dyżurka i sympatyczna pani 
woźna, korytarz kolorowy, 
wiele tematycznych gazetek, 
np. prezentacje o klasach.  



   Ciekawa podążam do sali gimnastycznej. Tu pani 
dyrektor wraz nauczycielami prezentuje ofertę szkoły. 

Prezentację multimedialną rozpoczyna motto …..  

 

  „Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która 

otwiera się na coraz to nowsze horyzonty do 
zdobycia” 

C. Freinet 

 

      Zastanawiam się nad tymi słowami. Co one mogą znaczyć w 
przypadku tej właśnie szkoły. 

 



   Slajdy przynoszą informacje o ofercie dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej. Ja – podobnie jak i pozostali rodzice - oglądam ją z 

zainteresowaniem. Może ona pomoże mi podjąć decyzję, czy posłać dziecko 

swoje sześcioletnie do szkoły.  

   Pewnie podobnie myślą i inni rodzice. Już słyszę komentarze mojej 

rodzinki „Chwalić się każdy może!”. Muszę zapamiętać ofertę szkoły, aby 

móc dyskutować z moją rodzinką. 



Oto oferta edukacyjna 

W oddziałach przedszkolnych dodatkowe zajęcia (opłacane przez 
rodziców) z języka angielskiego i rytmiki 

 
Dobrze wyposażone pracownie: sprzęt video, pomoce dydaktyczne 
zgodne z nową podstawą programową, tablice interaktywne 

 
Kółka zainteresowań 

 
Zajęcia dla klas I poszerzone o specjalności klas 

 
Uczniowski Klub Sportowy  

 
Plac zabaw i sala w ramach programu Radosna Szkoła 

 
Wszystkie pracownie wyposażone w tablice interaktywne 

 

 



Nie zapomniano o pomocy uczniom 

o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

To się chwali. 
 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach 0-III 

zajęcia rewalidacyjne 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

zajęcia dyslektyczne 

zajęcia logopedyczne 

zajęcia terapeutyczne 

nauczanie indywidualne 



A oto bogata oferta wychowawczo – opiekuńcza 

Każda klasa (począwszy od pierwszej klasy) przez trzy lata pracuje w 
ramach obranej specjalności klasowej 

Uczniom zapewniona jest opieka świetlicy czynnej w godzinach 
uzgodnionych z rodzicami; 

Zapewniona opieka pielęgniarki szkolnej 

Możliwość skorzystania z obiadów w szkolnej stołówce; 

Toalety dostosowane do wieku dzieci; 

Udział w wycieczkach, lekcjach tematycznych w Centrum Edukacji 
Ekologicznej, muzeach, bibliotekach; 

Wyjścia do teatru i kina; 

Plac zabaw i miejsce zabaw w ramach programu Radosna Szkoła, boisko 
wielofunkcyjne; 

Szkoła uczestniczy w programach: „Owoce w szkole”  i  „Szklanka mleka” 

 



Udział w imprezach/ akcjach, np.: „Czytamy dzieciom”„ Twoje 10 minut”, „Dzień ciszy”, 
„Gorączka złota”, Obchody Miesiąca Ochrony Przyrody, -„Dzień Walki z Głodem”-, 
Dzień Zdrowego Odżywiania  

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień przedszkolaka”  

Realizacja programów: „ Super wiewiórka” ,„Bezpieczny pierwszak”, „Przyjaciele 
Zippiego”, „W kręgu uśmiechu”  

Konkursy: znajomości przepisów ruchu drogowego, ortograficzny, Olimpiada wiedzy o 
zdrowiu , „Matematyczny Kangurek”, recytatorski, wiedzy ekologicznej, umiejętności 
czytania, Festiwal piosenki  

Sześciolatki idąc do pierwszej klasy i kontynuując naukę mogą rozwijać swe 
zainteresowania w ramach tzw. specjalności: regionalna, zdrowotna, ekologiczna, 
czytelnicza, edukacyjna, medialna, informatyczna, dziecięcego rękodzieła, turystyczno- 
artystycznej 

 W szkole działa sklepik uczniowski 

Można uczestniczyć w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego 

 Można oszczędzać w Szkolnej Kasie Oszczędności 

Chyba wszystko zapamiętałam! 

 



Przystanek pierwszy  - czas obejrzeć to, 
o czym mówili przedstawiciele szkoły 

   

   Wyruszamy na zwiedzanie. Pierwszy 
przystanek – wychodzimy na zewnątrz 
– plac zabaw dla najmłodszych dzieci 

powstały w ramach programu „Radosna 
szkoła”. Odgrodzony od szkolnego 
boiska. Ciekawe i jak - zapewniają 

nauczyciele – bezpieczne i kolorowe, a 
przy tym różnorodne urządzenia do 

zabawy na świeżym powietrzu. To jest 
ważne- zabawa, ale i bezpieczeństwo.  



Przystanek drugi to sala zabawa 

   Bezpieczne, kolorowe zabawki, 

nawet ściany ozdobią pracowite 

pszczółki. 

 

   Sala zabaw powstała również w 
ramach programu „Radosna 
szkoła”. 

   Wesołe drabinki 

 Kolorowe piłki 

 Tory przeszkód 

 Barwna chusta do zajęć terapeutycznych 

   Z tych i innych dużych zabawek 
mogą korzystać sześciolatki i 
nieco starsze dzieci. 

    A my dorośli myślimy – szkoda, 
że takich sal zabaw nie było, gdy 
my byliśmy uczniami. 



Przystanek trzeci - parter  

     

     Tu się uczą i przebywają wyłącznie dzieci z 
oddziałów przedszkolnych i z klas 
pierwszych. Parter ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci jest przeznaczony dla 
najmłodszych. Przy salach ustawione są 
ławeczki, aby rodzice przyprowadzający do 
szkoły swe dzieci, mogli pomóc im się 
przebrać. A przy salach zamieszczono 
tablice informacyjne – szybki przepływ 
informacji miedzy szkołą a rodzicami,  a 
także miejsce prezentowania prac 
uczniowskich.  

 
     Ważna  rzecz!!! Bezpieczeństwo jest 

kontrolowane dzięki kamerom 
zamieszczonym na korytarzu, ale także 
kamerom zewnętrznym. Monitoring, 
jak podkreśla pani dyrektor, jest 
potrzebny  



Przystanek czwarty - toalety 

   Może to dla niektórych dziwne, 
że zaglądamy do toalet.  
Sześciolatki nie są zbyt 

wysokiego wzrostu. Trudno by 
było im korzystać z urządzeń 
dostosowanych dla starszych 

uczniów. 

   O…zostały przystosowane do 
wzrostu małych dzieci – niskie 

sedesiki, nisko zamontowane 
umywalki. Widać, że szkoła dba o 

higienę z uwzględnieniem 
wzrostu młodszych dzieci.  

 Toaleta dla pierwszaków 



Przystanek piąty – sale lekcyjne 

Wszystkie są wyposażone w tablice interaktywne i wszystkie mają 
wyposażenie uwzględniające wzrost sześciolatków. Na półkach 
segregatory, więc maluchy nie będą musiały dźwigać ciężkich 

plecaków. W salach telewizory, dvd, magnetofony – można 
wzbogacać zajęcia wykorzystując sprzęt audiowizualny. 



Krok szósty - 
zainteresowania 

   W pracowni komputerowej uczniowie klas pierwszych nie 

tylko maja zajęcia komputerowe, ale także zajęcia 

realizowane w ramach specjalności klasy, np. – medialnej 

czy informatycznej, odbywają się także zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne z wykorzystaniem programów 

komputerowych. W szkolnej bibliotece uczniowie mogą 

korzystać z książek, czasopism, z komputerów. Odbywają 

się  tu także spotkania  np. z ciekawymi ludźmi. 



Szkoła  
wspomaga rozwój uczniów  

Począwszy już od klasy pierwszej poprzez 

kółka zainteresowań: 

językowych 

matematycznych 

informatycznych 

ekologicznych 

tanecznych 

artystycznych 

plastycznych 

turystycznych 

sportowo –rekreacyjnych 

Chóru 

Szkolny Klub Sportowy 

 



Tu uczniowie mogą szukać wsparcia: 

 

 Gabinet pedagoga 

 

 

 

 Gabinet logopedy 

 

 

 

 

 Gabinet pielęgniarki 



Krok ósmy - świetlica 

Uczniowie w szkolnej świetlicy 

mogą bezpiecznie, ciekawie 

spędzać czas, odrabiać lekcje, 

uczestniczyć w zajęciach kółka 

plastycznego czy zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych. 

 

 

   Funkcjonuje również szkolna 

stołówka, z której korzystać mogą 

dzieci z oddziałów przedszkolnych i 

uczniowie klas I-VI, w tym 

sześciolatki. 



Krok dziewiąty - 
podsumowanie 

 Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku posiada 
odpowiednią infrastrukturę, która spełnia kryteria w 

zakresie objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym.  

Dysponuje  odpowiednio przygotowanymi salami 
przeznaczonymi dla klas pierwszych, w których znajdują się  
odpowiednie meble, stoliki do zajęć grupowych, dywan oraz 

niezbędne pomoce dydaktyczne i zabawki wspomagające 
prawidłowy rozwój dziecka a także tablice interaktywne.  



Krok dziewiąty – podsumowanie 
ciąg dalszy 

Szkoła posiada wyspecjalizowaną kadrą 
pedagogiczną, która na bieżąco doskonali swój 

warsztat pracy, w różnych formach doskonalenia 
zawodowego. Wszyscy nauczyciele uczący w 

klasach pierwszych (a później w klasach II-III) 
mają kwalifikacje do prowadzenia przynajmniej 

dwóch zajęć. 

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ich 
wszechstronny rozwój. 

 



Krok dziesiąty - decyzja 

Moje dziecko i ja nie miałyśmy wątpliwości – trzeba iść do 
sekretariatu  zapisać się do pierwszej klasy. Tak było rok 

temu. A dziś… Gdy widzę na twarzy mojego dziecka 
uśmiech po powrocie ze szkoły, gdy idę na zebranie klasowe 

i mam możliwość obejrzeć pokazy umiejętności dzieci, w 
tym mojej sześciolatki a dziś siedmiolatki, nie mam 
wątpliwości – decyzja była słuszna. Cieszę się, że nie 

posłuchałam mojej rodziny i znajomych i moje dziecko 
rozpoczęło edukację jako sześciolatek. Wszystko, o czym 

dowiedziałam się podczas drzwi otwartych, sprawdziło się  i 
znalazło potwierdzenie w rzeczywistości. 



Sześciolatek 

w przyjaznej szkole ... 

   Sześciolatek w przyjaznej szkole – oto jak moja szkoła, - moja bo 

uczęszcza do niej moje dziecko, przygotowała się na przyjęcie 

sześciolatków do klasy pierwszej.  

   A ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że moje dziecko 

poszło jako sześciolatek do klasy pierwszej. 

   Ci rodzice, którzy uczynili podobnie jak ja, również myślą tak 

samo i zgadzają się z moim zdaniem.  

   Cieszymy się, że nasza szkoła posiada certyfikaty potwierdzające 

jej ciągłe starania o podnoszenie jakości pracy szkoły i uczynienie z 

niej przyjaznej dla dziecka placówki. Wraz z uczniami i 

nauczycielami pragniemy stworzyć szkołę najlepszą z najlepszych. 

SP10 



Sukcesy szkoły  



„Tworzymy szkołę  

najlepszą z najlepszych,  

w której każdy uczeń  

to inny, niepowtarzalny  

człowiek  

wychowany w duchu  

tolerancji i w spójnym  

systemie uniwersalnych  

wartości,  

przygotowany  

do życia w XXI wieku” 



  

 

Rada Rodziców 

przy Szkole Podstawowej nr 10  

we Włocławku 

ul. Starodębska 21B 

tel. 54-231-53-71 



• zdjęcia z archiwum szkoły 

• grafika z www.google.pl oraz z  płyty „Rysunki na komputer” wyd. WAM 

• wersja instrumentalna utworu Natalii Kukulskiej „Dłoń” 

http://www.google.pl/

