
Spotkanie z rodzicami 
klas 1

Lublin, 25 czerwca 2020 roku 

Międzynarodowa 
Szkoła 
Podstawowa 
Paderewski



PROGRAM SPOTKANIA

1. Dlaczego Paderewski? – nasza 
filozofia edukacyjna

2. PYP w Paderewskim
3. Przedstawienie wychowawczyń
4. Organizacja pracy szkoły
5. Informacje o terminach
6. Odpowiedzi na pytania 

Rodziców/Opiekunów



DBAŁOŚĆ O ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ DZIECKA

rozwój 

emocjonalny

rozwój 

fizyczny

rozwój 

społeczny

rozwój

intelektualny



ROZWÓJ EMOCJONALNY

 rozszerzenie czasu
spędzanego przez uczniów 
z wychowawcą 

dbałość o bezpieczeństwo 
uczniów we wszystkich 
aspektach

stała opieka psychologa 
(zajęcia indywidualne i 
grupowe)

współpraca z rodzicami

psychologia pozytywna

zwrócenie uwagi na 
moment przejścia do 
kolejnego etapu 
edukacyjnego



ROZWÓJ INTELEKTUALNY

zwiększona liczba godzin 
lekcyjnych

autorski program nauczania 
języków obcych w 
zwiększonym wymiarze 4 
godzin tygodniowo

 rzetelna ocena wiedzy i 
umiejętności

nauka poza szkołą

nauka przez zabawę

bogata oferta zajęć 
dodatkowych 

ogólnoszkolne turnieje wiedzy i 
umiejętności



ROZWÓJ FIZYCZNY

wychowanie fizyczne w 
klasach 1-3 prowadzone 
przez wyspecjalizowaną 
kadrę w wymiarze 4 godzin 
tygodniowo

bogata oferta sportowych 
zajęć dodatkowych

wykorzystanie zaplecza CS 
AKADEMOS (hala sportowa, 
sala sportów walki, sala 
aerobowa)



ROZWÓJ SPOŁECZNY

udział w akcjach charytatywnych

wspólne świętowanie, budujące szkolną 
społeczność (uczniowie, rodzice, 
nauczyciele)

 liczne wyjazdy i wycieczki, w tym zielona 
szkoła oraz nocowanie w szkole



PYP – PRIMARY YEARS PROGRAMME 
W PADEREWSKIM

Co? – międzynarodowy 
program edukacyjny

Kto? – dzieci od 3 do 12 roku 
życia

Kiedy? – 1997 r.

Cel? – rozwój inteligentnych, 
krytycznie myślących
młodych ludzi – badaczy, 
którzy czują się odpowiedzialni 
za naszą planetę i pomagają 
tworzyć świat pełen 
międzykulturowego 
zrozumienia i szacunku



PRIMARY YEARS PROGRAMME 

 1872 szkoły
w 109 krajach

 12 szkół w Polsce

 4 szkoły w Polsce, 
w których można 
realizować wszystkie 
programy IB(PYP –
MYP – DP)



PRIMARY YEARS PROGRAMME 



WYCHOWAWCZYNIE KLAS 1

Nauczyciel … to jedna z najbardziej 

wyjątkowych postaci na całym 

świecie, bo któż inny mógłby każdego 

dnia ofiarowywać to, 

co w nim najlepszego, cudzym 

dzieciom?

Deanna Beisser



WYCHOWAWCZYNI KLASY 1a

p. Agnieszka Repeć-Jakubowska

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. 
Jedna to żyć tak, jakby nic nie było 
cudem. Druga to żyć tak,
jakby cudem było wszystko. 
Albert Einstein



WYCHOWAWCZYNI KLASY 1b

p. Paulina Nguyen Quang

Dziecko ma prawo być sobą. Ma 
prawo do popełniania błędów. Ma 
prawo do posiadania własnego 
zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.
Janusz Korczak



WYCHOWAWCZYNI KLASY 1c

p. Monika Miętkiewicz

Życie nie czyni z nas kogoś, jeżeli my 
sami nie czynimy czegoś ze swoim 
życiem. 
Joe Frazier



ROZKŁAD DNIA W KLASACH 1-3

7.00 – 8.00 zajęcia świetlicowe
8.00 – 14.15 obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne 
14.30 – 15.30        zajęcia dodatkowe 

do wyboru
15.30 – 17.30        zajęcia świetlicowe



OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE 
W KLASACH 1-3

 zajęcia z wychowawczynią: edukacja 
wczesnoszkolna – 24 godziny 
tygodniowo

 zajęcia z nauczycielami 
przedmiotowymi:
• w wymiarze 4 godzin tygodniowo: 

język angielski, wychowanie fizyczne
• w wymiarze 1 godziny tygodniowo: 

rytmika, zajęcia komputerowe, 
religia/ etyka



ZAJĘCIA DODATKOWE

zajęcia do wyboru (naukowe, sportowe, 
kreatywne, kompensacyjne)

pasmo zajęć dodatkowych codziennie 
bezpośrednio po lekcjach w wymiarze 
60 minut 

harmonogram dostępny: 31 sierpnia 

początek zajęć: 21 września



PLANOWANE ZAJĘCIA NAUKOWE 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

klub małego 
naukowca 

gry i zabawy 
logiczne oraz 
matematyczne



PLANOWANE ZAJĘCIA SPORTOWE 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

sztuki walki 
karate 

gry i zabawy zespołowe 
taniec



PLANOWANE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

zajęcia plastyczne 

teatr

zajęcia 
sztukmistrzów

rękodzieło

zajęcia wokalne 
(po przesłuchaniu 
przez dyrygentkę)



PLANOWANE ZAJĘCIA KOMPENSACYJNE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

zajęcia 
logopedyczne 

gimnastyka 
korekcyjna 

zajęcia doskonalące 
umiejętności 
polonistyczne, 
matematyczne oraz z 
języka angielskiego



PODZIAŁ KLAS PIERWSZYCH

Kryteria:

płeć (równowaga między dziewczętami 
i chłopcami)

wybór religii/etyki

w miarę możliwości – indywidualne wybory 
Rodziców/Opiekunów



MATERIAŁY INFORMACYJNE

informacja o 
terminach

informacja o 
wyprawce szkolnej 

wykaz 
dokumentów, 
które należy 
dostarczyć do 
szkoły



TERMINY

do 30 czerwca – wypełnienie ankiety on-line

8 lipca – ogłoszenie składu klas pierwszych 

do 10 lipca – dostarczenie do sekretariatu:

2 podpisanych fotografii legitymacyjnych

karty bilansu dziecka 6-letniego

podpisanego oświadczenia o zgodzie na 
objęcie dziecka opieką pielęgniarską (jeśli 
rodzice wyrażają taką zgodę)



TERMINY

do10 lipca – pierwsza 
płatność za czesne

20 lipca – 14 sierpnia –
szkoła nieczynna (okres 
urlopowy)

do 31 lipca – termin 
płatności za podręczniki



TERMINY

31 sierpnia:

opublikowanie na stronie 
internetowej harmonogramu 
zajęć dodatkowych oraz 
udostępnienie 
elektronicznego formularza 
zapisów

opublikowanie na stronie 
internetowej planu lekcji oraz 
kalendarza roku szkolnego

spotkanie rodziców z 
wychowawczyniami



TERMINY

 1 września – uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2020/2021 (spotkanie uczniów z 
wychowawczynią, spotkanie rodziców z 
dyrektorką i koordynatorką IB PYP)

 2 września, godz. 8.00 – pierwszy dzwonek 

 15 września – pierwsze zebrania z 
wychowawczyniami

 21 września – rozpoczęcie popołudniowych 
zajęć dodatkowych



Dziękuję za uwagę.

WWW Forum Dziennik

elektroniczny

Facebook YouTube Blog

Przydatne linki:

Katarzyna Olejnik 

Dyrektorka MSP Paderewski

https://paderewski.lublin.pl/szkola-podstawowa
https://paderewski.lublin.pl/szkola-podstawowa
https://youtube.com/channel/UCJVUNLOaMqKulGWAf-KnHNQ
https://youtube.com/channel/UCJVUNLOaMqKulGWAf-KnHNQ
https://atlas.paderewski.lublin.pl/forummsp
https://atlas.paderewski.lublin.pl/forummsp
https://uonetplus.vulcan.net.pl/lublin/023235/
https://uonetplus.vulcan.net.pl/lublin/023235/
https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowaPaderewski/
https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowaPaderewski/
https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/
https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/

