
Witamy w 
Szkole 

Podstawowej 
w Niechanowie

W naszej szkole każde 
dziecko ma szansę odnieść 

SUKCES !!!
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Na co zwracamy szczególną 
uwagę:
• Rozpoznawanie i dbałość o    
potrzeby naszych uczniów 
• Rzetelne przygotowanie do          
dalszego etapu kształcenia 
• Rozwój zainteresowań uczniów
• Przeciwdziałanie agresji  
i przemocy
• Szeroko rozumiane   
bezpieczeństwo uczniów  



Czym się 
wyróżniamy:

•  Szkoła w cichym i spokojnym miejscu, 
dzieci 
z okolicznych miejscowości dowożone są 
bezpłatnie autokarem
• Stała opieka psychologiczno - 
pedagogiczna 
• Realizacja projektów edukacyjnych
• Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów kl. I – III                                                        
• Certyfikat  „Wielkopolska to My”                                                                                                
• Certyfikat  „Szkoła z klasą"
• Certyfikat  Europejski
• Certyfikat „Ekolider”



• Certyfikat „Szkoła bez przemocy”
• Certyfikat „Placówka promującej 
edukację regionalną”                                                                                                                      
• Certyfikat  „Wielkopolska to My” 
• Realizacja projektów – „Szklanka 
mleka”,  „5 porcji owoców, soki, 
warzywa”                                                                
• Nagrody i wyróżnienia w konkursach 
plastycznych
• Ogólnopolskie osiągnięcia sportowe w 
tenisie stołowym i unihokeju







Oferta edukacyjna dla uczniów w 
naszej szkole stwarza szansę 

pełnego wykorzystania ich 
możliwości i rozwoju.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
język angielski – 2x w tygodniu (od kl. I)
Ciekawy program działań pozalekcyjnych
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia komputerowe
Zajęcia  logopedyczne
Pomoc w trudnościach
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych
Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna



Nasza oferta zajęć 
pozalekcyjnych, rozwijających 

zainteresowania i talenty uczniów 
jest różnorodna i ciągle 

wzbogacana o nowe propozycje.

Koła zainteresowań dla uczniów klas 1 - 3:

Koło taneczne 
Koło plastyczne
Koło teatralne
UKS  - sekcja unihokeja
Koło matematyczne



Uczestniczymy 
w realizacji  wielu 

ogólnopolskich akcji 
i kampanii:

 „Cała Polska czyta dzieciom”
„Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy”
 „Bądź bezpieczny na drodze”
 „Bądź bezpieczny w sieci”
 „Warzywa i owoce w szkole”
 „Pij mleko”
 „Sprzątanie świata”
„Elektroodpady” 
Bierzemy udział w  
Ogólnopolskich Projektach 
Edukacyjnych 



ZAPEWNIAMY POMOC PEDAGOGA, 
PSYCHOLOGA, LOGOPEDY ORAZ 
SPECJALISTY Z ZAKRESU GIMNASTYKI 
KOREKCYJNEJ

Sprawdzamy poziom gotowości 
szkolnej uczniów rozpoczynających
naukę. W sytuacji potrzeby 
organizujemy grupowe lub 
indywidualne zajęcia terapeutyczne 
dla uczniów mających szczególne 
trudności w nauce, bądź zachowaniu.



OFERUJEMY POMOC FINANSOWĄ
w postaci:

*stypendiów dla uczniów szczególnie  
  uzdolnionych,
*bezpłatnych obiadów. 



NIEZBĘDNIK 
PIERWSZOKLASISTY:

został przekazany w wersji do wydruku
- WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY



PODRĘCZNIKI DLA KLASY 1                                       
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W realizacji nowej podstawy 
programowej

dla edukacji wczesnoszkolnej 
wykorzystamy podręczniki 

przygotowane przez wydawnictwo  
WSiP 

                NOWI TROPICIELE klasa 1



PODRĘCZNIK DO NAUKI                                        
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NEW ENGLISH ADVENTURE – poziom 1 
podręcznik i ćwiczenia

Wydawnictwo:  Pearson 



PODRĘCZNIK DO NAUKI   RELIGII                                       
 Pan Bóg jest naszym ojcem klasa 1

 (dwie części podręcznik z 
ćwiczeniami)

Wydawnictwo Św. Wojciech Poznań pod redakcją ks. 
Pawła Płaczka.  Poznań 2020 r.



Dojrzałość szkolna 

Powodzenie w nauce już od pierwszej 
klasy zależy od stopnia dojrzałości 
szkolnej.
Dojrzałość szkolna to przede 
wszystkim gotowość do podjęcia 
nauki, zainteresowanie nauką oraz 
odpowiedni poziom rozwoju 
fizycznego, intelektualnego i 
społecznego, który pozwoli podołać 
szkolnym obowiązkom, odnaleźć się 
w grupie rówieśniczej 
i osiągnąć sukces w szkole. 



JAK POMÓC DZIECKU 
DOBRZE PRZEJŚĆ PRÓG SZKOLNY?

RADY DLA RODZICÓW:

Poznaj stan zdrowia i rozwój 
fizyczny dziecka (przeprowadź 
bilans sześciolatka).

Rozwijaj sprawność ruchową, 
manualną, percepcję wzrokową i 
słuchową, pamięć, koncentrację 
uwagi.

Dbaj o prawidłowy rozwój mowy.



Rozwijaj poprawne zachowania 
społeczne  i umiejętność życia w 
grupie.

Zorganizuj miejsce do nauki w 
domu, wyposaż dziecko w 
niezbędne podręczniki i przybory 
szkolne.

Ułóż porządek dnia – czas nauki i 
czas odpoczynku.



Dbaj o systematyczne 
uczęszczanie do szkoły, 
odrabianie lekcji, codzienny 
trening czytania.

Utrzymuj częsty kontakt ze 
szkołą.

Dowartościowuj swoje dziecko.

Pozwól mu być samodzielnym.



Dziękujemy za uwagę!


