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1. Dziecko ma prawo do jednego nauczyciela

Edukacja dzieci w I-III – 1 nauczyciel oprócz;

• edukacji muzycznej;

• edukacji plastycznej;

• wychowania fizycznego;

• zajęd komputerowych;

• języka obcego

6-latek idzie do klasy I



2. W roku szkolnym 2014/15 

liczba dzieci w klasie nie 

może przekraczad 25 osób.



3. 

a) Osoba wspierająca dla nauczyciela

b) Jeden podręcznik darmowy na cykl

c) Zajęcia świetlicowe muszą uwzględnid 
potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 
dzieci i młodzieży a także ich możliwości 
psychofizyczne w szczególności zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów 
zapewniających prawidłowy rozwój 
fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

PROJEKT 
z 28 stycznia 2014 r.;



4. Dziecko w klasie czuje się jak w domu;
• częśd edukacyjna;
- czas zajęd normowany przez nauczyciela i dostosowany do możliwości 

dzieci lekcja nie zależna od szkolnych dzwonków;
- tempo nauki dostosowane do potrzeb uczniów- dzieci będą miały trzy 

lata na opanowanie materiału kl. I-III we własnym tempie

- tablica, stoliki

- stoliki dostosowane do wieku, wzrostu i wagi;

- pomoce dydaktyczne;

- przedmioty niezbędne do zajęd (np. liczmany);

- TV;
- radiomagnetofon;
- komputery z dostępem do Internetu (1 komputer  na 2 osoby);

- ekran + rzutnik
- komputer dla nauczyciela;



b) częśd rekreacyjna- miejsce do 
zabaw i wypoczynku:

- kącik zabawowy (wykładzina, zabawki);

- gry edukacyjne;

c) kąciki tematyczne:
- kącik przyrody;

d) szafki dla uczniów na pozostawienie 
swoich przyborów szkolnych.



* Bezpłatne wsparcie 

psychologiczno

-pedagogiczne

* Dzieci w 100 % objęte pomocą logopedyczną



5. Do kl. I idą;
• rocznik 2007 – wszyscy;

• rocznik 2008 – urodzeni w pierwszej połowie roku

• rocznik 2008 – urodzeni w drugiej połowie roku (po diagnozie 
zespołu diagnozującego)

• w roku 2014/15 podziału uczniów w kl. I dokonuję się 
według roku i miesiąca urodzenia poczynając od uczniów 
najmłodszych;

• na wniosek rodzica w szczególnych uzasadnionych 
przypadkach dyrektor można dokonad innego przydziału do 
klas I-szych.

W roku 2015/16 wszystkie dzieci 6- letnie (pierwszy rok , w którym 

wszystkie 6-latki  idą do kl. I)



6. Do kooca kwietnia 

diagnoza dzieci sześcioletnich. 
( informacja dla rodziców)

Zespół diagnozujący rozpoczyna 
pracę od 15 marca.



7. Adaptacja uczniów 

do warunków szkoły. 
(okres  dostosowany do możliwości dziecka)

Adaptacja trwa tak długo 

jak potrzebuje tego dziecko



8. Świetlica

(pod opieką 1 nauczyciela nie więcej niż 

25 dzieci, podział na grupy wiekowe)



Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty

- D.U. z dnia 30 października 2013 r.

- D.U. z dnia   3 stycznia 2014 r.

Istnieje  mapa  szkół  serwis   

www.6latki.men.gov.pl

Informację z zebrania  z rodzicami 

umieszczone na stronie szkoły:

www.solec.net.pl


