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HARMONOGRAM DNIA OTWARTEGO  

Szkoły Podstawowej nr 1 
w dniu 21 marca 2023r. 

  

 
PLAN DNIA OTWARTEGO 

 

 
16.15-17.00 

 
Spotkanie  z Dyrektorem Szkoły, 

przyszłymi wychowawcami klas pierwszych oraz psychologiem, 
pedagogiem, pielęgniarką szkolną. 

 sala gimnastyczna budynek A 
 

 
17.oo-17.35 

 
Oprowadzanie rodziców po szkole – wizyta  

w świetlicy, w  bibliotece szkolnej, stołówce, pracowni komputerowej 
oraz małej sali gimnastycznej. 

17.40-17.50  
Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej. 

 
     Udział dzieci w zajęciach otwartych 

 

 
 
 
 
 

16.15-17.35 

 
Kodowanie z Edumatrixem 

sala 35 
 

 
mgr I. Jóźwik 

 
Zajęcia plastyczne  

sala 16 
 

 
mgr R. Lejawka 

 
Logorytmika  

sala 36 
 

 
mgr W. Dziubek 

 
Zajęcia sportowe  

sala 102 
 

 
mgr J. Młodzik 

 
Zajęcia świetlicowe  

sala 2 
 

 
mgr D. Antonik 

 



(l) Edukacja wczesnoszkolna jako pierwszy etap kształcenia w systemie szkolnym obejmuje trzy lata  nauki 

w klasach I-III. Realizowana jest w postaci kształcenia zintegrowanego. Kształcenie zintegrowane w klasach 

I-III powierzone jest jednemu nauczycielowi, osobno prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i religii. 

Obecnie w  naszej szkole wykorzystuje się podręcznik  Elementarz Odkrywców z wydawnictwa Nowa Era 

oraz zeszyty dwiczeo, które stanowią własnośd szkoły i są wypożyczane uczniom na  dany rok szkolny. Sale 

lekcyjne składają się z części  edukacyjnej i kącika wypoczynkowego. Uczniowie mają możliwośd 

pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Klasy wyposażone są w tablice interaktywne 

z dostępem do Internetu i oprogramowaniem odpowiednim do wieku. Uczniowie realizują zajęcia 

wychowania fizycznego w sali gimnastycznej, małej salce gimnastycznej, hali sportowej lub boisku 

szkolnym. Zajęcia komputerowe odbywają się w pracowni informatycznej. Wszyscy uczniowie 

są czytelnikami biblioteki szkolnej, mogą wypożyczad książki do domu oraz korzystad ze zbiorów biblioteki 

na miejscu. Szkoła uczestniczy w programach: „Szklanka mleka’’, „Owoce w szkole’’, „Laboratoria 

Przyszłości’’. 

 Dla bezpieczeostwa uczniów budynek jest monitorowany wewnątrz i zewnątrz. 

 

(2) W klasach młodszych wprowadzono  bezpłatną naukę pływania, w ramach której każda klasa raz 

w tygodniu uczęszcza na zajęcia na basenie.  

 

(3) Gimnastyka korekcyjna w szkole jest głównie kierowana dla dzieci młodszych- z wadami postawy, 

które nie wymagają jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Gimnastyka korekcyjna organizowana jest 

w wymiarze  dwóch godzin tygodniowo. Dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjnej są kwalifikowane na 

podstawie bilansu zdrowia przeprowadzonego przez lekarza rodzinnego na początku roku szkolnego. 

Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej przystosowanej do tego typu zajęd oraz na pływalni. 

 

(4)  Wszyscy chętni uczniowie mogą korzystad z kół zainteresowao organizowanych na terenie szkoły. 

 

(5) Logopeda prowadzi zajęcia, których celem jest likwidacja wszelkich zakłóceo i zaburzeo komunikacji 

językowej oraz pomoc w przezwyciężeniu problemów osobom mającym trudnośd z mówieniem, pisaniem, 

czytaniem. Wszyscy uczniowie klas pierwszych objęci są przesiewowym badaniem mowy, którego wynik 

stanowi podstawę do przeprowadzenia dalszych podstawowych uzupełniających badao. W ramach terapii 

dzieci wykonują dwiczenia oddechowe; kształcące słuch fonematyczny; usprawniające motorykę narządów 

mownych; artykulacyjne; manualne; stymulujące percepcję wzrokową, ruchową, słuchową, dotykową; 

doskonalące technikę pisania i czytania. 

 
 



(6) Pedagodzy szkolni  oraz psycholog  organizują  pomoc  psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci 

i młodzieży współpracując z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami 

pozaszkolnymi. Zajmują się diagnozowaniem środowiska rodzinnego uczniów, podejmują działania 

wychowawcze  i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. 

Pomagają rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierają uczniów  

w pokonywaniu niepowodzeo szkolnych i eliminowaniu napięd psychicznych. 

 

(7) W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z różnymi deficytami i problemami 

w nauce. Mają one charakter indywidualny. Kwalifikacja do zajęd odbywa się na podstawie  orzeczenia 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu: 

oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz specjaliści  z zakresu autyzmu i zespołu 

Aspergera. 

 

 (8) Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuoczo-wychowawcze podczas których dzieci mogą odrobid 

pracę domową, rozwijad swoje zdolności manualne (zajęcia plastyczne), rozwijad swoje zainteresowania 

(biblioteczka świetlicowa, pomoce dydaktyczne) oraz  odpocząd grając w gry planszowe i bawiąc się. 

 

(9) W szkole działają pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt nowej generacji i oprogramowanie  

Microsoft Windows. W skład każdej pracowni wchodzi 15 komputerów, drukarka kolorowa, skaner, 

wideo-projektor.  

 

(10 ) Nasza szkoła uczestniczy w społecznej kampanii promującej czytanie „Cała Polska Czyta Dzieciom.’’ 

Zadeklarowaliśmy udział w programie „Czytające szkoły’’, który zakłada codzienne czytanie przez 

nauczyciela w trakcie zajęd lekcyjnych w klasach I-III. Prowadzimy okazjonalne głośne czytanie dla 

uczniów korzystających z zajęd świetlicowych. Szkoła organizuje coroczne imprezy promujące czytanie. 

 

(11) W ramach zajęd kreatywnych, w klasach młodszych prowadzimy różnorodne zajęcia rozwijające 

kreatywnośd oraz wyobraźnię. Na zajęciach dzieci uczą się planowad, przewidywad, rozwijają 

umiejętności i wiedzę z obszaru plastyki, logiki, matematyki, informatyki, kodowania i programowania. 

 

(12) Żeby  ułatwid przepływ informacji między szkołą a rodzicami  korzystamy  z  e- dziennika. 


