Szanowni Państwo,
Rodzice Sześciolatków
Już wkrótce staniecie Państwo przed ważną decyzją dotyczącą dalszej edukacji Waszych
dzieci.
Zachęcamy wszystkich Państwa do zainteresowania się z nowym ursynowskim projektem

„Aktywny Sześciolatek w I klasie”
Celem projektu jest wspieranie wszechstronnego i zharmonizowanego rozwoju różnych
wzajemnie uzupełniających się aktywności dziecka w sferze: intelektualnej, fizycznej
i społeczno-emocjonalnej.
Projekt „Aktywny Sześciolatek w I klasie”, to pomysł na to jak poprzez wcześniej
rozpoczętą, ciekawie zorganizowaną edukację, zwiększyć szanse Państwa dzieci na sukces w
dorosłym życiu. Start dziecka w szkole będzie łatwiejszy dzięki realizacji dwumiesięcznego
programu adaptacyjnego, który rozpocznie się 1 września 2018r. i pozwoli uczniom poznać
nowe otoczenie, kolegów i koleżanki, strukturę szkoły oraz nauczycieli i pracowników.
Co zyska Sześciolatek uczestnicząc w projekcie:
















4 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo dla klasy (w tym 1 h zajęć języka
obcego, wyboru pozostałych 3 h dokonają wspólnie szkoła i rodzice),
atrakcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe - w ramach pracy świetlicy szkolnej
m.in. zajęcia rozwijające kreatywność (np. szachy, robotyka, programowanie, trening
twórczości),
nauczanie z wykorzystaniem metody projektu,
naukę na I zmianę,
4 bezpłatne bilety do kina/teatru (w ramach wyjść klasowych),
program „Sześciolatek bez prac domowych”,
udział w bezpłatnym „Programie Pomocy Przedmedycznej”,
udział w bezpłatnych programach sportowych „Sportowy Sześciolatek”
i „Od zabawy do sportu”, prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego
(instruktorów i trenerów),
bezpłatną „Wyprawkę Małego Sportowca” (strój sportowy + bidon + worek),
udział w działaniach propagujących i wspierających zdrowy tryb życia „Aktywna
przerwa”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć ruchowych na świeżym
powietrzu, „Wiem co jem”, „Czas na relaks”,
możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
ocenę rozwoju psychomotorycznego – diagnoza przeprowadzona przez
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pracowników Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Nauka w szkole nie musi być tylko obowiązkiem. Może być również wspaniałą przygodą
i zabawą dającą szansę na rozwój kreatywności i samodzielności, zdobycie wielu
ciekawych doświadczeń i nabywanie umiejętności, których wykonywanie będzie
sprawiało dzieciom radość.
Nabór prowadzony jest w elektronicznym systemie rekrutacji.
Warunkiem powstania oddziału jest zgłoszenie co najmniej 20 dzieci sześcioletnich.

