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Narada szkoleniowa
24 lutego 2014 r. w Sali Widowiskowej Zespo³u Szkó³

Samorz¹dowych w Kobylnicy Kuratorium O�wiaty
w Gdañsku zorganizowa³o spotkanie z dyrektorami szkó³,
przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz
przedstawicielami organów prowadz¹cych na temat �No-
woczesna edukacja najm³odszych � wymiana do�wiad-
czeñ�. W naradzie szkoleniowej uczestniczy³o blisko 60-
ciu uczestników.

Spotkanie otworzy³ Leszek Kuliñski � Wójt Gminy
Kobylnica, który omówi³ politykê o�wiatow¹ swojej gmi-
ny. Gabriela Albertin � Pomorski Wicekurator O�wiaty,
przedstawi³a tematy:
Æ Za³o¿enia polityki o�wiatowej pañstwa w odniesieniu

do zmian w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej,

Æ Do�wiadczenia z wdra¿ania reformy programowej
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnosz-
kolnej w województwie pomorskim,

Æ Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich
do realizacji obowi¹zku szkolnego,

Æ Aktualne projekty i pomoc pañstwa w zakresie wspo-
magania realizacji �ustawy przedszkolnej� i edukacji
wczesnoszkolnej.
Jan Wild, Dyrektor ZSS w Kobylnicy, zaprezento-

wa³ przyk³ad dobrej praktyki w realizacji podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego i edukacji wcze-
snoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyñskiego. Jolanta Kamiñska, Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w S³upsku przedstawi³a
psychologiczne aspekty edukacji wczesnoszkolnej w kon-
tek�cie potrzeb rozwojowych  dziecka 6-letniego. W ra-
mach wymiany do�wiadczeñ uczestników spotkania g³os
zabra³y nauczycielki ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Ust-
ce oraz z Zespo³u Szkó³ w Siemianicach, a tak¿e Witold
Stech, Dyrektor Gminnego Zespo³u Ekonomiczno-Admi-
nistracyjno-Gospodarczego Szkó³ w Kobylnicy.

Edukacja najm³odszych w Kobylnicy
W Zespole Szkó³ Samorz¹dowych w Kobylnicy two-

rzone s¹ optymalne warunki dla rozwoju dziecka sze�cio-
letniego rozpoczynaj¹cego naukê. Podejmowane dzia³ania
ukierunkowane s¹ na zapewnienie przyjaznej adaptacji
w edukacji szkolnej. W zakresie organizacji pracy w szko-
le, nauczyciele dzieci sze�cio- i siedmioletnich spêdzaj¹
bardzo du¿o czasu ze swoimi uczniami. Wykorzystuj¹ ten
czas na wspólne z dzieæmi spo¿ywanie posi³ków, zabawy
w klasie i na boiskach szkolnych.

Nowoczesna edukacja najm³odszych � wymiana do�wiadczeñ
SPOTKANIE W KOBYLNICY

Sale lekcyjne sk³adaj¹ siê z dwóch czê�ci: edukacyj-
nej (wyposa¿onej w tablicê, stoliki itp.) i rekreacyjnej (od-
powiednio do tego przystosowanej). Wyposa¿one s¹ w po-
moce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajêæ (np.
liczmany), sprzêt audiowizualny, komputery z dostêpem
do internetu, gry i zabawki dydaktyczne, k¹ciki tematyczne
(np. przyrody), biblioteczki itp. Uczniowie korzystaj¹ z sza-
fek w szatniach oraz maj¹ mo¿liwo�æ pozostawienia
w szkole czê�ci swoich podrêczników i przyborów szkol-
nych. Wszystkie dzieci w szkole, szczególnie te najm³od-
sze, maj¹ zapewnion¹ troskliw¹ opiekê w �wietlicach
szkolnych od godz. 6:45 do 16:30, gdzie uczestnicz¹ m.in.
w dzia³alno�ci Ma³ego Samorz¹du Uczniowskiego.

Placówka korzysta z programu �Radosna szko³a�, za-
pewniaj¹c najm³odszym dzieciom w³a�ciwy rozwój psy-
chofizyczny w salach lekcyjnych i na szkolnym placu
zabaw. Nauczyciele przedszkolni i edukacji wczesnosz-
kolnej uczestnicz¹ w szkoleniach, warsztatach, sieciach
wspó³pracy, zespo³ach samokszta³ceniowych, których
celem jest jeszcze lepsze przygotowanie siê do pracy
z dzieckiem 6-letnim.

Nauczyciele, uwzglêdniaj¹c potrzeby dzieci 6-letnich:
� zapoznaj¹ siê z diagnoz¹ przysz³ych uczniów klas

pierwszych, aby staranniej zaplanowaæ pracê z ucznia-
mi rozpoczynaj¹cymi edukacjê szkoln¹,

� analizuj¹ podrêczniki i programy nauczania, wybiera-
j¹c takie, które w ich opinii by³y najlepiej dostosowa-
ne do potrzeb i mo¿liwo�ci dzieci 6-letnich,

� indywidualizuj¹ pracê z uczniami tak, aby ka¿de dziec-
ko, szczególnie najm³odsze w szkole, mia³o szansê
osi¹gn¹æ sukces. W sytuacji klas ró¿nowiekowych,
przy realizacji takiego samego programu, dostosowuj¹
wymagania edukacyjne, uwzglêdniaj¹c potrzeby ka¿-
dego dziecka. Wykorzystuj¹ naturalny potencja³ ma-
luchów do wzajemnego uczenia siê od siebie, pog³ê-
biaj¹c tym samym wiêzi w klasie i wzmacniaj¹c
poczucie w³asnej warto�ci,

� zgodnie ze statutem szko³y, dostosowuj¹ system oce-
niania, wykorzystuj¹c, poza ocen¹ opisow¹ ucznia,
bêd¹c¹ informacj¹ zwrotn¹ dla rodzica, codzienne po-
chwa³y oraz umowne znaki graficzne, skierowane do
dziecka i zrozumia³e dla niego.
Ze wzglêdu na prawid³owo�ci rozwoju umys³owego

dzieci, tre�ci nauczania narastaj¹ i rozszerzaj¹ siê w uk³a-
dzie spiralnym, tzn. w ka¿dym nastêpnym roku edukacji
wiadomo�ci i umiejêtno�ci nabyte przez ucznia s¹ powta-
rzane i pog³êbiane, a potem rozszerzane.

Wa¿nym celem edukacji polonistycznej jest rozwija-
nie u dzieci zami³owania do czytelnictwa poprzez s³ucha-
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nie piêknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utwo-
rach oraz korzystanie z biblioteki szkolnej. Dobór utwo-
rów uwzglêdnia: ba�nie, bajki, legendy, opowiadania, wier-
sze, komiksy � przy wyborze nauczycielki kieruj¹ siê
realnymi umiejêtno�ciami czytelniczymi dzieci, a tak¿e
potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi. Dzieci ucz¹
siê na pamiêæ wierszy, fragmentów prozy, tekstów piose-
nek w jêzyku polskim i angielskim.

W pierwszych miesi¹cach nauki w centrum uwagi
edukacji matematycznej jest wspomaganie rozwoju czyn-
no�ci umys³owych wa¿nych dla uczenia siê tego przed-
miotu. Dominuj¹c¹ form¹ zajêæ s¹ w tym czasie zabawy,
gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipuluj¹
specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami. Na-
stêpnie dba siê o budowanie w umys³ach dzieci pojêæ licz-
bowych i sprawno�ci rachunkowych na sposób szkolny.
Dzieci mog¹ korzystaæ z zeszytów æwiczeñ najwy¿ej przez
jedn¹ czwart¹ czasu przeznaczonego na edukacjê mate-
matyczn¹. Przy uk³adaniu i rozwi¹zywaniu zadañ nauczy-
ciele dbaj¹ o wstêpn¹ matematyzacjê: dzieci rozwi¹zuj¹
zadania matematyczne, manipuluj¹c przedmiotami lub
obiektami zastêpczymi, potem zapisuj¹ rozwi¹zanie.

Wiedza przyrodnicza nie mo¿e byæ kszta³towana wy-
³¹cznie na podstawie pakietów edukacyjnych, informacji
z internetu oraz z innych tego typu �róde³. Edukacja przy-
rodnicza jest realizowana tak¿e w naturalnym �rodowi-
sku poza szko³¹. W salach lekcyjnych s¹ k¹ciki przyrody.
Organizowane s¹ tak¿e zajêcia w szkole le�nej w Warci-
nie i w okolicznych gospodarstwach rolnych.

Zajêcia komputerowe rozumiane s¹ dos³ownie jako
zajêcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozo-
sta³ymi obszarami edukacji. W ka¿dej sali lekcyjnej jest
zestaw komputerowy z oprogramowaniem odpowiednim
do wieku, mo¿liwo�ci i potrzeb uczniów. Uczniom klas
I-III umo¿liwia siê korzystanie ze szkolnej pracowni kom-
puterowej. Podczas zajêæ ka¿dy uczeñ ma do swojej dys-
pozycji osobny komputer z dostêpem do internetu. Kom-
putery s¹ wykorzystywane jako urz¹dzenia, które wzboga-
caj¹ proces nauczania i uczenia siê o teksty, rysunki i ani-
macje tworzone przez uczniów, kszta³tuj¹ ich aktywno�æ,
utrwalaj¹ umiejêtno�ci, rozwijaj¹ zainteresowania.

Wszyscy uczniowie na lekcjach poznaj¹ jêzyk an-
gielski. Organizowane s¹ równie¿ pozalekcyjne form na-
uki tego jêzyka oraz jêzyka niemieckiego, np. w postaci
spotkañ czytelniczych w bibliotece, seansów filmowych itp.

Warunki lokalowe pozwalaj¹ na wydzielenie w sa-
lach lekcyjnych miejsca do zabawy czy rekreacji. Nauczy-
ciele edukacji wczesnoszkolnej tak organizuj¹ zajêcia, aby
nauka odbywa³a siê równie¿ poprzez zabawê. Podczas
zajêæ stosuj¹ sytuacje zadaniowe, wykorzystuj¹ gry i za-
bawy, uatrakcyjniaj¹c proces edukacyjny w klasie. Maj¹c
na uwadze dzieci 6-letnie, dobieraj¹ takie metody naucza-
nia, które poprzez dzia³anie umo¿liwiaj¹ zdobycie wiedzy
i umiejêtno�ci.

Ka¿dy nauczyciel w klasach pierwszych, indywidu-
alizuj¹c proces dydaktyczny, ró¿nicuje poziom trudno�ci
æwiczeñ realizowanych nie tylko na zajêciach, ale rów-
nie¿ zadañ domowych. Uczniowie w zakresie wykony-
wania zadañ domowych maj¹ mo¿liwo�æ wyboru liczby
zadañ i poziomu ich trudno�ci. Podczas zajêæ edukacyj-
nych nauczyciele organizuj¹ pracê w grupach tak, by dzieci
6-letnie mog³y wspó³dzia³aæ z 7-letnimi, ale równie¿ po
to, by istnia³a mo¿liwo�æ sta³ego ró¿nicowania poziomu trud-
no�ci zadañ wykonywanych w poszczególnych grupach.

Zajêcia z dzieæmi prowadzone s¹ na boiskach spor-
towych, w hali gimnastycznej, sali gimnastyki korekcyj-
nej itp. Czas realizacji tego obszaru kszta³cenia jest wzbo-
gacony, dziêki samorz¹dowi gminnemu, o dodatkowe
zajêcia na rozwijanie sprawno�ci fizycznej uczniów.

Nauczyciele organizuj¹ dla dzieci z okolicznych przed-
szkoli spotkania integracyjne w klasach, przedstawienia
teatralne, wspólne lekcje, �Dni otwarte szko³y�, Kobyl-
nicki Festiwal Nauki, a zatem przedsiêwziêcia maj¹ce przy-
bli¿yæ dzieciom 5- i 6-letnim, a nawet m³odszym, �rodo-
wisko i warunki szkolne. Oprócz zajêæ typowo muzycz-
nych w³¹cza siê muzykê do codziennych zajêæ szkolnych
jako t³o tematu przy organizacji aktywno�ci ruchowej,
w celu wyciszenia itp.

Doceniaj¹c rolê edukacji zdrowotnej, tre�ci z tego
zakresu umieszczono w wielu obszarach kszta³cenia, np.
w obszarze wychowania fizycznego, edukacji przyrodni-
czej i edukacji spo³ecznej. Ze wzglêdu na dobro uczniów,
zadbano, aby rozumieli oni konieczno�æ oraz mieli nawyk
dbania o zdrowie swoje i innych. Uczniowie wiedz¹, do
kogo zwróciæ siê w razie konieczno�ci udzielania pierw-
szej pomocy.

Odpowiednio do istniej¹cych potrzeb szko³a organi-
zuje: zajêcia opiekuñcze zapewniaj¹ce dzieciom interesu-
j¹ce spêdzanie czasu, przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñ-
stwo, zajêcia zwiêkszaj¹ce szanse edukacyjne uczniów
zdolnych oraz dla uczniów maj¹cych trudno�ci w nauce.

W ramach integracji, uczniowie klas pierwszych
uczestnicz¹ w uroczysto�ciach okoliczno�ciowych, wspól-
nych przedstawieniach organizowanych na terenie ZSS
i w Gminnym Centrum Kultury i Promocji. Wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom rodziców, wspólnie z logoped¹,
pedagogiem i psychologiem szkolnym omawiane s¹ pro-
blemy dojrza³o�ci szkolnej oraz pomocy dziecku w adap-
towaniu siê w nowym �rodowisku.ö

Jan Wild
nauczyciel historii, wiedzy o spo³eczeñstwie

i informatyki
dyrektor Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych

w Kobylnicy


