Szkoła Podstawowa nr 26
im. Mirosława
Biernackiego
w Warszawie
Oddziały przedszkolne

Przykładowy rozkład dnia pracy z
dzieckiem oddziału przedszkolnego
7.00 – 8.00 Dyżur opiekuńczy w świetlicy szkolnej .
8.00 – 8.15 Schodzenie się dzieci do szkoły/ sal oddziałów przedszkolnych /.
8.15 – 8.30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8.30 – 8.50 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające
percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci.
8.50 – 9.00 Czynności higieniczno–porządkowe. Mycie rąk, przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.30 Śniadanie /w okresie zimowym kanapeczki finansowane są przez Dzielnicę Wola/
9.30 – 11.00 Zajęcia dydaktyczne z wychowawcą lub nauczycielami: j. angielskiego, rytmiki,
religii/etyki, zajęć komputerowych czy szachowych.
11.00 – 11.45 Pobyt na powietrzu - gry i zabawy terenowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
Zabawy ruchowe - na placu zabaw, boisku szkolnym lub sali gimnastycznej
9.30 - 12.00 Kwartalnie - wyjścia edukacyjno- kulturalne finansowane przez Dzielnicę Wola.
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu – mycie rąk.
12.00 – 12.30 Obiad na stołówce szkolnej (zupa oraz II danie- pełny abonament -7 zł, samo drugie danie 6 zł, zupa- 2zł). Dzieci spożywają obiad pod opieką wychowawcy.
12.30 – 13.00 Ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające po posiłku.
13.00 – 14.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalanie poznanych wierszy i
piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w
kącikach zainteresowań lub pobyt na placu zabaw, boisku szkolnym.
13.00 – 18.00 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej. Dzieci uczestniczą w zajęciach
teatralnych, muzycznych, plastycznych, a także grach i zabawach dydaktycznych, ruchowych.
Prowadzone są również zajęcia żywego słowa. Zajęcia z wychowawcami świetlicy odbywają się w
salach oddziałów przedszkolnych.

WOLSKI BON EDUKACYJNY NA LATA 2017/2018/2019
Dzieci uczestniczą w zajęciach:

- dydaktycznych prowadzonych przez wychowawcę,
-języka
-zajęć

angielskiego,

komputerowych /informatyka dla smyka /
rytmiki, zajęć szachowych,

religii/etyki
Dzieci objęte są wsparciem w ramach zimowej akcji
dzielnicowej – Zdrowa kanapka dla dziecka
Dla wszystkich dzieci dostępna jest w szkole woda źródlana
Dzieci mają do dyspozycji kolorowe, profesjonalne sale oraz korytarz edukacyjny
Wyprawka dzielnicowa dla dzieci przedszkolnych i uczniów z klas I
Wyjścia edukacyjne do kina, teatru raz w semestrze – wsparcie finansowe Dzielnicy Wola
Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez nauczycieli specjalistów.
Szkoła stwarza możliwość zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe, które są prowadzone przez
specjalistów ze szkoły lub spoza placówki.
Szkoła zapewnia wyjścia edukacyjne m.in. do teatru, kina oraz udział dzieci w
comiesięcznych koncertach muzycznych

Podczas zajęć zostaje wykorzystywana
metoda aktywnego i praktycznego działania

Nasi Wychowankowie uczestniczą w
konkursach i imprezach szkolnych

Nasze dzieci rozwijają swoją kreatywność,
a także uczą się współpracować w grupie

Wspieranie dzieci przez wychowawców,
nauczycieli, pedagoga, logopedę oraz
psychologa szkolnego
Dzieci w zależności od potrzeb korzystają z pomocy psychologicznopedagogicznej na terenie szkoły oraz z zajęć specjalistycznych w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w naszej Dzielnicy .

Organizowane są zajęcia reedukacyjne (rewalidacyjne oraz dodatkowe
godziny wspomagania) wynikające z zaleceń zawartych w opiniach poradni
psychologiczno-pedagogicznej i orzeczeniach o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Dzieci objęte są wsparciem i opieką wychowawców, nauczycieli specjalistów.
Dbamy o bezpieczeństwo każdego dziecka i ucznia naszej szkoły

Indywidualizuje się potrzeby edukacyjne każdego naszego wychowanka.
Wspieramy rodziców w pracy z dzieckiem – konsultacje indywidualne
i pedagogizacja rodziców
Współpracujemy z ZPPP nr 1 przy ul. Zawiszy 13
-wczesne wspomaganie na terenie ZPPP nr 1 w porozumieniu ze specjalistami
z w/w poradni specjalistycznych.

Realizacja podstawy programowej
przez wychowawcę i nauczycieli
Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 26 realizuje program
nauczania w oparciu o obowiązującą podstawę programową
systematycznie uzupełniając wiedzę i doskonaląc umiejętności
zawodowe i warsztat pracy.
Uwzględnia się indywidualne potrzeby uczniów - intensywność
i forma zajęć dydaktycznych jest dostosowywana do potrzeb
i możliwości dziecka pięcioletniego oraz sześcioletniego.
Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia
zawodowego m.in. WCIES
W ramach innowacji pracujemy bez dzwonków.

Sale oddziałów przedszkolnych oraz infrastruktura szkolna (szatnie,
placyk zabaw, toalety, sale gimnastyczne, boisko szkolne, stołówka
szkolna) dostosowane są do potrzeb każdego naszego wychowanka.

STREFA PRZEDSZKOLNA
Wyposażenie sal dydaktycznych
Właściwe
wyposażenie
sal
edukacji
przedszkolnej
w pomoce edukacyjne, sprzęt audiowizualny i zabawki
wspomaga proces edukacyjny zapewniając odpowiednie
warunki do nauki, odpoczynku i zabawy. System monitoringu
wewnętrznego
i
zewnętrznego
wspomaga
proces
dydaktyczny i wychowawczy
Dzieci, nauczyciele
maja do swojej dyspozycji
STREFĘ PRZEDSZKOLNĄ – korytarz edukacyjny plus sale
przedszkolne , sale gimnastyczne, w tym profesjonalną dla
dzieci młodszych oraz zrewitalizowane boisko i placyk
zabaw.
Dzieci mają przydzielone indywidualne szafki w szatni
oraz szuflady w klasie - na odzież, przybory szkolne
i książki.
Taka organizacja pracy wzmaga u
bezpieczeństwa i niezależności,
samoorganizacji i odpowiedzialności.

dzieci poczucie
uczy porządku,

