Od wielu lat nasza szkoła jest przyjazna i otwarta na przyjmowanie dzieci
sześcioletnich.
Sześciolatki w tej szkole znajdują troskę i zrozumienie dla sowich
potrzeb. Dla nas jako rodziców jest bardzo ważne zapewnienie bezpieczeństwa
naszym pociechom, co znajdujemy właśnie w tej szkole. Stwarzanie
odpowiednich warunków do rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego
jest niewątpliwie ogromnym atutem naszej szkoły.
Szkoła, w której uczą się nasze dzieci jest szkołą środowiskową, otwartą
na potrzeby lokalnej społeczności, przyjazną mieszkańcom dzielnic Groszowice,
Grotowice, Metalchem i Maliny. My jako rodzice chętnie współpracujemy
i angażujemy się w życie szkoły i środowiska.
Ze względu na bogactwo i różnorodność działań chętnie przystępujemy
do ogłoszonego konkursu Ministra Edukacji Narodowe „ Mam 6 lat ”
- „ Sześciolatek w przyjaznej szkole ” - Jak moja szkoła przygotowała się na
przyjęcie sześciolatka do pierwszej klasy ?

I Opis działań pokazujących, jak nasza szkoła jest przygotowana
na przyjęcie dziecka 6-letniego do I klasy
1. Modernizacja sal lekcyjnych.
2. Przebudowa świetlicy – zorganizowanie salki do cichych zajęć,
stworzenie kącików tematycznych.
3. Przebudowa i dostosowanie do dzieci sześcioletnich toalet i szatni.
4. Wyposażenie klasopracowni w dodatkowe komplety podręczników
w ramach akcji „ Lekki tornister ”.
5. Zakup pomocy dydaktycznych, interaktywnej tablicy, zorganizowanie
miejsca zabaw w ramach programu „ Radosna szkoła ”.
6. Korzystanie przez przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 22
i Przedszkola Publicznego nr 44 z sali gimnastycznej, boiska Orlik,
sali gimnastyki korekcyjnej, pomieszczeń na zajęcia logopedyczne
i szachy.
7. Udostępnienie sal dydaktycznych na zajęcia grup przedszkolnych.

II Opis działań umożliwiających upowszechnianie dobrych praktyk wśród
rodziców i nauczycieli z innych szkół podstawowych w regionie.
1. Realizacja programu „ Przedszkole i szkoła – wspólna droga ” .
2. Współpraca z Wydziałem Oświaty.
3. Wspólna konferencja szkolno – przedszkolna „ Realizacja podstawy
programowej w przedszkolu i szkole – metody i środki ”.
4. Konferencja „ Miejsce i rola świetlicy szkolnej w świetle planowanej
reformy ” .
5. Realizowanie od wielu lat zajęć otwartych dla przedszkolaków „ Każda
w szkole środa maluchowi radości doda ” .
6. Coroczna organizacja Dni Otwartych przybliżająca szkołę środowisku,
a w szczególności 6-latkom i ich rodzicom.
7. Coroczne spotkania w przedszkolach rodziców przyszłych 1-klasistów
z wychowawcami. Dzięki nim my Rodzice poznajemy przyszłych
wychowawców naszych dzieci, uzyskujemy odpowiedzi na nurtujące nas
pytania.
8. Opracowanie ulotki dla rodziców sześciolatków „ Moje dziecko idzie do
szkoły ”.
9. Organizowanie wspólnych zajęć uczniów klas I – III z przedszkolakami :
PP nr 22, PP nr 33, PP nr 44
- wspólne jasełka
- pierwsza pomoc przedmedyczna.
- inscenizacja teatralna.
- zajęcia sportowe
- zajęcia plastyczne i muzyczne.
10. Zorganizowanie mini olimpiady sportowej dla ościennych przedszkoli.
11. Realizacja, wspólnie ze Strażą Miejską i Komendą Miejską Policji
programów z zakresu bezpieczeństwa m.in. „ Bezpieczna droga
do szkoły”, „ Bezpieczne wakacje”.
12. Na stronie internetowej szkoły my rodzice możemy znaleźć informację
nt. gotowości szkolnej naszych pociech oraz odnośniki do stron
internetowych dotyczących tej tematyki.
13. Spotkania ze specjalistami nt. „Moje dziecko będzie uczniem ”,
na których przeprowadzono warsztaty nt. „ Czy moje dziecko jest
gotowe pójść do szkoły ”.
14. Organizowanie przez szkołę spotkań, podczas których my rodzice mamy

możliwość wymiany doświadczeń związanych z pójściem dziecka
sześcioletniego do szkoły.
III Formy działań :
- konferencje
- rajdy
- festyny, kiermasze
- zajęcia otwarte
- warsztaty
- zajęcia sportowe
- dzielenie się doświadczeniami
Ważnym faktem jest że nauczyciele szkoły, Przedszkola Publicznego
nr 22 „ Bajkowa Rodzina ”, Przedszkola Publicznego nr 33 „ Karolinka ”,
„ Przedszkola Publicznego nr 44 „ Promyk ” ściśle współpracują ze sobą, przez
co mamy pewność, że działania szkoły jak i przedszkoli są silnie skorelowane.
Pomaga to naszym dzieciom przejść bez większych problemów z grupy
przedszkolnej do klasy pierwszej.
Nauczyciele, pedagog szkolny ściśle współpracuje z MOPR w celu pomocy
dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ułatwieniu
uczniom, w tym sześciolatkom dobrego startu w szkole.
Rady Rodziców szkoły jak i przedszkoli również ze sobą ściśle
współpracują. Wynikiem tego jest wspólny festyn „ Mama, tata i ja ”.
Rady Rodziców PSP-24 i PP-22 współpracują z Radą Parafialną kościoła
pw. Św. Katarzyny w Opolu – Groszowicach.
Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem „ Groszowice ”, które
wspiera nasze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, placu zabaw
i utworzenia infrastruktury dla dzieci z dzielnic Groszowice, Malina
i Grotowice.

