
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Życzę wam pogody ducha,  

siły ducha    i tego,  

co się nazywa piękno życia!” 

                      druh Wacław Milke – patron szkoły 

 
 

 
 

 

 

 

A...B...C… NAUKI W „SZÓSTCE” 
DOŁĄCZ DO NAS! 

 
A…ambitni ponad miarę 

Promujemy nauczanie, którego celem jest wszechstronny 

rozwój dziecka oraz przygotowanie go do samodzielnego 

i twórczego życia w nieustannie zmieniającej się 

rzeczywistości. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania 

indywidualnych zdolności każdego ucznia, kompetencji 

społecznych, kulturalnych i emocjonalnych biorąc pod uwagę 

jego możliwości. Nasza oferta edukacyjna opiera się 

na zainteresowaniach, potrzebach i oczekiwaniach dzieci, 

odwołuje się do ich doświadczeń, przygotowuje do życia, 

samodzielności i podejmowania odpowiednich decyzji.  

 Stosujemy różnorodne metody aktywizujące uczniów. 

 Stawiamy na kompetencje kształtujące umiejętność 

współpracy w grupie. 

 Integrujemy społeczność szkolną ze środowiskiem 

lokalnym: festyny, kolędowanie, imprezy rodzinne. 

 Bierzemy udział w licznych projektach oraz rozwijamy 

zainteresowania uczniów w innowacjach 

pedagogicznych. 

 Jesteśmy szkołą wspierającą uzdolnienia.  

 Bierzemy udział w konkursach międzyszkolnych, 

wojewódzkich, ogólnopolskich, w których uczniowie 

zdobywają nagrody. 

 Wobec uczniów stosujemy wzmocnienia, uczestniczymy 

w ogólnopolskim projekcie „Pozytywna uwaga”. 

 Z zapałem uczymy się w szkole, by w domu więcej 

odpoczywać. 
 

Wyrównujemy szanse edukacyjne poprzez fachową pomoc: 
 

 terapia logopedyczna;  

 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze; 

 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne; 

 zajęcia usprawniające kompetencje emocjonalno- 

społeczne; 

 

„Szkoła dla Rodziców”- program spotkań dla każdego 

rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych 

i cieplejszych relacji z dziećmi. 

   Prowadzimy programy profilaktyczne: 

 „Spójrz inaczej” 

 „Fantastyczne możliwości” 

 „Cukierki” 

 „Jaś i Małgosia” 
 

W szóstce o kondycję dzieci dbamy, 
na rozwój fizyczny stawiamy… 

 
Chcemy, aby nasi uczniowie byli aktywni fizycznie.   

Ruch nie tylko wspomaga prawidłowy rozwój fizyczny, 

służy również wzrostowi odporności organizmu młodego 

człowieka. Właściwie dobrane, zróżnicowane zajęcia 

ruchowe wpływają w dużym stopniu na rozwój zdolności 

umysłowych dziecka. W naszej szkole dzięki zajęciom 

ruchowym pragniemy rozwijać sportowe pasje, które 

odbywają się w duchu zdrowej 

rywalizacji. 

 

 klasy sportowe 

 gimnastyka korekcyjna 

 wycieczki tematyczne,  

 zielone szkoły,  

 biwaki, 

 ferie zimowe w szkole 

 obozy sportowe,   

                    narciarskie 



 

 
 

  B… bezdyskusyjnie bezpieczni  
 

Ważna jest dla nas nie tylko nauka ale i fakt,  

że dzieci są radosne i zadowolone, by uczniowie 

czerpali radość z uczenia się i przebywania  

w szkole. Stworzyliśmy przyjazną i bezpieczną 

szkołę, w której zapewniamy naszym uczniom 

optymalny komfort psychiczny. 

 

 Każda klasa jest gospodarzem swojej sali, 

w której znajduje się sprzęt multimedialny, 

miejsce rekreacyjne do zabaw oraz czas 

na drugie śniadanie. 

 Posiadamy salę komputerową do wyłącznej 

dyspozycji klas 1-3. 

 Każdy uczeń klas 1-3 w swojej sali posiada 

szufladę na przybory, a uczniowie klas 4-8 mają 

własną zamykaną szafkę.  

 Posiadamy bezpieczny plac zabaw, z którego 

uczniowie korzystają o każdej porze roku.  

 Uczniowie klas starszych opiekują się uczniami 

klas młodszych. 

 Na terenie szkoły znajduje się monitoring.  

 W czasie przerw międzylekcyjnych na korytarzach 

dyżurują nauczyciele.  

 Zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga. 

 
 
 

 
 

W naszej świetlicy jest wyjątkowo, 
miło, wesoło, wręcz superowo… 

 

Poza ciekawymi zajęciami świetlicowymi, które wynikają 

z opracowanego programu, uczniowie mają możliwość 

spędzenia czasu wolnego według własnych zainteresowań, 

mogą zjeść posiłek, jak również odrobić lekcje, uzyskując 

pomoc nauczyciela-wychowawcy.  

Poza tym, że jest to znakomite miejsce do spędzania wolnego 

czasu, można się tutaj nauczyć jak zgodnie współpracować  

z koleżankami i kolegami, jak podejmować trafne decyzje,  

jak być bardziej cierpliwym, czy jak poradzić sobie z porażką. 
 

W naszej świetlicy, czynnej od 6:45 do 16:30, mamy: 

 2 sale świetlicowe; 

 magiczny dywan 

 zabawy z chustą animacyjną 

 zabawy ruchowe, logiczne 

 zajęcia plastyczne  

 konstrukcyjne przy użyciu różnorodnych klocków 

 

W stołówce: 

 posiłki przygotowywane są w kuchni na terenie 

szkoły 

 w porze obiadowej jest wyznaczony czas tylko 

dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej 

 nauczyciele świetlicy opiekują się dziećmi podczas 

posiłków w stołówce szkolnej 

 
 
 

 
 

  C…cudownie twórczy 
 

Uczymy przez eksperyment, odkrywanie i dociekanie. 

Realizujemy rozwijające projekty z różnych dziedzin. 
 

Uczniowie mogą skutecznie 

poznawać rzeczywistość poprzez 

doświadczenia, obserwacje, 

warsztaty, lekcje muzealne, 

biblioteczne, teatralne, a także 

wywiady i spotkania z ciekawymi 

ludźmi. To sprawia, że łatwiej, 

przyjemniej i skuteczniej 

opanowują wiedzę z różnych 

dziedzin. 

Systematycznie dostosowujemy 

ofertę zajęć dodatkowych do potrzeb uczniów. 

 Zajęcia dodatkowe to: 

 nauka pływania; 

 chór; 

 muzyczne zabawy edukacyjne  Bum- Bum Rurki;  

 gra na flażolecie; 

 koło 

fotograficzne; 

 majsterkowanie;  

 zajęcia kulinarne; 

 robotyka; 

 zajęcia 

szachowe; 

 koło plastyczne; 

 koło eksperymentów naukowych; 

 koło logicznego myślenia; 

 koło dziennikarskie: "Zadra gagatka" to gazetka  

redagowana przez uczniów naszej szkoły; 

 koło robótek ręcznych; 

 koło teatralne; 

 zespół muzyczny; 

 psychodydaktyka twórczości. 

 



 
 

Dla młodego człowieka  
super biblioteka… 

 

Nasza biblioteka to nie tylko miejsce,  

gdzie każdy znajdzie książkę dla siebie,  

poczyta, czy odrobi lekcje. 
 

Dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie 

mogli wypożyczyć nie tylko lektury szkolne, ale 

także bestsellery, bieżące czasopisma  

i pomoce naukowe.  

Każdego roku w bibliotece organizowane są 

liczne przedsięwzięcia, które zachęcają 

czytelników do udziału w konkursach, quizach 

oraz turniejach wiedzy. 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

Co jest w szkolnej bibliotece? 

 W  strefie  relaksu  dziecko znajdzie wyciszenie                        

i odpocznie po zajęciach. 

 Uczniowie biorą udział  warsztatach czytelniczych,                      

a podczas uroczystości pasowania, stają się 

prawdziwymi czytelnikami. 

 Podczas spotkań z książką starsi koledzy  i panie 

bibliotekarki wprowadzają pierwszaki w świat 

książek, wiedzy i wyobraźni. 

 Organizowanych jest wiele ciekawych konkursów               

i akcji bibliotecznych. 

 Mali czytelnicy uczą się dobrych manier.  

 W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe            

z dostępem do Internetu. 

 

Nasza kadra pedagogiczna … 

…składa się z ludzi kreatywnych, pełnych pasji i życzliwości, 

którzy jako partnerzy wspierają dzieci i młodzież w ich 

działaniach i wspólnie tworzą ciekawe projekty.  

Nowatorskie metody nauczania stawiają na samodzielne  

i twórcze rozwiązywanie problemów, co korzystnie wpływa  

na rozwój osobowości młodych ludzi. Dba o to nasza kadra. 

Do każdego ucznia mamy indywidualne podejście, pozwalamy 

odkrywać i rozwijać talenty oraz wspieramy w trudnościach.  

 

Zwyczajni ludzie żyją w zwyczajnym świecie. 
Ludzie z pasją, a tacy właśnie jesteśmy,  
zmieniają świat w miejsce niezwykłe. 

  

Z radością powitamy tu także  
Państwa dziecko! 
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Sekretariat czynny: 
 godz. 7.30 – 15.30 

tel./fax: 24 262-40-15 
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl 

  ZAPRASZAMY !


