1.

Nazwa szkoły/placówki

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9

2.

Miejscowość

Rumia

3.

Adres

ul. Stoczniowców 6

4.

Numer telefonu/faksu

586712917

5.

Adres e-mail

sp9@rumia.edu.pl

6.

Tytuł/nazwa zgłaszanego
działania

„Dzień Integracji – spotkanie z przedszkolakami”

7.

Obszar

Sześciolatek w edukacji

8.

Adresaci/odbiorcy/uczestnicy

przedszkola z terenu Rumi, uczniowie klas I-III i oddziałów przedszkolnych SP9 w Rumi

9.

Zasięg objęty działaniem
(szkolny, lokalny ....)

lokalny

10. Czas trwania działania

maj 2013, maj 2014

11. Cel podjętego działania

Program ma na celu dobrą aklimatyzacje dzieci przedszkolnych w nowym dla nich środowiskiem – ze
szkołą

12.

Opis (skrócony) podjętego
działania

Naszej placówce bardzo zależy na tym, aby najmłodsze dzieci bez obaw rozpoczynały szkolną edukację.
Realizując rządowy program „Mam 6 lat i idę do szkoły’, w naszej szkole odbywają się Dni
Integracyjne – Spotkanie z przedszkolakami. Trzy miesiące wcześniej rozpisujemy konkurs
plastyczny dla sześciolatków z przedszkoli na temat związany ze szkołą. W szkole na naszych
milusińskich czeka wiele atrakcji. Najpierw uczestniczą w zajęciach razem ze starszymi kolegami z
klas 1-3. Nauczyciele i starsi uczniowie odpowiadają na wszystkie pytania i wątpliwości maluchów.
Kolejne atrakcje czekają na małych gości w szkolnej sali gimnastycznej. W drodze na salę dzieci
oglądają wystawy prac uczniów „dziewiątki”, liczne puchary zdobyte przez uczniów naszej placówki.
Gości na sali wita szkolna orkiestra. Każde przedszkole prezentuje piosenkę. Następnie przedszkolaki
oglądają występy oddziału przedszkolnego naszej szkoły oraz przedstawienie teatralne przygotowane

przez klasy I –III. W dalszej części następuje rozstrzygniecie konkursu rozstrzygnięcie konkursu, w
ubiegłym roku szkolnym „Idę do szkoły – mój autoportret”. Dyplomy i nagrody wręcza pani dyrektor
Lucyna Oglęcka. Po rozstrzygnięciu konkursu mali goście mają możliwość wspólnej zabawy – tańca.
Na pamiątkę udziału w spotkaniu dzieci otrzymują słodką niespodziankę a także listy i upominki
przygotowane własnoręcznie przez wszystkich uczniów z klas 1-3.
13. Instytucje współpracujące

Przedszkole pod topolą, Iskierka, Janowiaczek, Słoneczna Jedynka i rodzice uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 9 w Rumi

14. Efekty realizowanego działania

Dzięki wspólnym zajęciom i zabawie z uczniami klas I – III, zwiedzeniu szkoły, zapoznaniu się z
salami i nauczycielami, sześciolatki z przedszkoli łatwiej aklimatyzują się w środowisku szkolnym,
we wrześniu rozpoczynają naukę w znanym sobie środowisku.

15. Link do strony internetowej PDP http://www.rumia.edu.pl/sp9/dobrepraktyki
16. Osoba do kontaktu

Joanna Cholawo

17. Autor/autorzy

Joanna Cholawo, Beata Kordaczuk, Ewelina Grzemska

