
Sześciolatek w pierwszej klasie 

w  

Szkole Podstawowej nr 6 

w Toruniu 



 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana przez prezydenta 

Bronisława Komorowskiego dnia 9 lutego 2012r. przesuwa do 2014 

roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. 

Oznacza to,że w latach szkolnych 2012/13 i 2013/14  

o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 

decydują rodzice. 

W naszej placówce już w tym roku mieliśmy w klasach I uczniów 

sześcioletnich. 

Jak nasza szkoła przygotowana jest 

 na ich przyjęcie? 



Sześciolatek idący do naszej szkoły łagodnie pokonuje 

drogę z oddziału przedszkolnego do klasy pierwszej. 

Dobry start dziecka, 

 a o takim możemy powiedzieć w naszej placówce, 

 ma wpływ na jego stosunek do szkoły, 

 do nauki, na jego nastawienie 

 i motywację do uczenia się.  



Tak się uczymy 
Mając na uwadze dobro najmłodszych 

uczniów wykorzystujemy w pracy 

nowoczesne  efektywne, uwzględniające 

potrzeby dzieci sześcioletnich metody 

pracy takie, jak:  

* metoda ruchu rozwijającego 

 W. Sherborne  

* elementy metody dobrego startu 

 M. Bogdanowicz,  

* elementy pedagogiki zabawy,  

*elementy metody Dennisona,  

* zabawy paluszkowe,  

* dziecięca matematyka prowadzona 

 wg koncepcji prof. E.Gruszczyk – 

Kolczyńskiej,  

* elementy metody M.Montessori,  

* ćwiczenia wyciszające, 

 relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki 

relaksacyjnej,  

*bajki terapeutyczne  



Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, posiadającą wieloletnie 

doświadczenie w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Zapewniamy 

wszystkim dzieciom opiekę pedagoga, logopedy, terapeuty.  
 



Baza naszej szkoły to wydzielone piętro dla klas 

młodszych, sale podzielone na części: edukacyjną 

 i rekreacyjną z dostosowanymi do wieku i wzrostu 

dzieci ławkami, pomoce dydaktyczne, tablice 

multimedialne, sala komputerowa, sala zabaw 

 i gimnastyczna, plac zabaw oraz boisko tylko dla 

najmłodszych.  



 

Plac zabaw wyposażony 

 w zjeżdżalnie, domki, 

równoważnie... 

 



...sala zabaw... 



Biblioteka, w której dzieci mają możliwość 

uczestniczenia w zajęciach przystosowanych do ich 

wieku i zainteresowań. 



Sześciolatki  

uczęszczające do klasy I 

doświadczają  

pasowania na 

czytelnika. 



Świetlica, w której dzieci mają zapewnioną 

opiekę dydaktyczno - wychowawczą. 



 

Nowoczesna kuchnia i stołówka  



Nie tylko nauka... 
W klasach I-III organizujemy dla dzieci wiele ciekawych wyjść,    

np. do leśnej szkoły 

 na Barbarce  



Często odwiedzamy 

Wojewódzki Ośrodek 

 Ruchu Drogowego,  

by od najmłodszych lat 

wiedzieć, jak być 

bezpiecznym na drodze . 



Bierzemy udział w oficjalnych uroczystościach. 



Świetnie się bawimy na balach i innych szkolnych imprezach. 



Głównym założeniem naszej szkoły jest stworzenie 

placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom, uwzględniając 

jednostkowe tempo rozwoju każdego dziecka, opierając 

się przy tym na uważnej obserwacji i wspomaganiu. Celem 

naszym jest troska o wszechstronny rozwój każdego 

dziecka na miarę jego możliwości i zgodnie z 

potrzebami.  

Szkoła przyjazna to taka, która daje dzieciom możliwość 

rozwoju zainteresowań, talentów, zapewnia zaspokojenie 

potrzeby uznania, aprobaty, stwarza przyjazny, ciepły 

klimat i daje poczucie bezpieczeństwa.  



Sześciolatki będące w klasie I w naszej szkole uczą się już 

języka angielskiego, chodzą na basen, łyżwy, mają możliwość 

uczestniczenia w wielu kołach zainteresowań,  

min. w kole teatralnym. 



Zapraszamy wszystkie sześciolatki  

do pierwszej klasy w naszej szkole! 
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