
SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

Drodzy Rodzice, 

Wielu z Państwa zastanawia się czy posłać swojego 6-latka do 
szkoły podstawowej - oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej. 
Przy podejmowaniu tej decyzji proszę wziąć pod uwagę:

- edukacja szkolna to dostęp do bogatej oferty: nauki języka obcego, 
zajęć komputerowych, gry w szachy, uczestnictwa w zajęciach 
pozalekcyjnych z zakresu kultury i sztuki oraz rekreacyjnych i sportowych,

- szkoły przygotowane są do przyjęcia najmłodszych uczniów 
dysponując infrastrukturą i wyposażeniem w pełni dostosowanymi do 
potrzeb 6-latków oraz zatrudniając znakomitą, wykwalifikowaną 
w tym zakresie kadrę wychowawców, wspieranych dodatkowo 
przez nauczycieli specjalistów.

Rozumiejąc Państwa obawy i wychodząc naprzeciw potrzebom 
rodziców, wesołowski samorząd przygotował dedykowaną dla 6-latków 
w oddziałach przedszkolnych i pierwszych klasach w szkołach podstawowych, 
specjalną ofertę edukacyjną:
- zajęcia sportowe w okresie zimowym na lodowisku,
- zajęcia robotyki dla wszystkich dzieci 6-letnich,
- raz w miesiącu koncerty lub spektakle teatralne 
w ramach edukacji kulturalnej

Dlaczego w szkole, a nie w przedszkolu?

1. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,
2. Pełna opieka świetlicowa,
3. Znakomicie przygotowane i wyposażone sale - 
identyczne jak dla „zerówki” w przedszkolu,
4. Harmonijna integracja dziecka ze środowiskiem szkolnym.

Wszystkie grupy 6-latków w oddziałach przedszkolnych i pierwszych 
klasach otrzymają komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych.



Terminarz spotkań informacyjnych 
dla rodziców dzieci 6-letnich

z Dzielnicy Wesoła w ramach kampanii
„6-latek w szkole - mądre wspieranie dzieciństwa”

Terminy spotkań
w przedszkolach

Przedszkole nr 259
„Leśna Bajka”

12 lutego
godz. 17.30

Przedszkole nr 260

19 lutego
godz. 17.30

Przedszkole nr 261
“Pod dębami”

20 lutego
godz. 16.30

Przedszkole nr 262

21 lutego
godz. 18.00

Szkoła Podstawowa
nr 171

27 lutego
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa
nr 172

1 marca
godz. 18.00

Szkoła Podstawowa
nr 173

3 marca
godz. 10.00

Szkoła Podstawowa
z Oddz. Integracyjnymi

nr 174
20 lutego

godz. 18.00

Szkoła Podstawowa
nr 353

28 lutego
godz. 18.00

Przedszkole nr 434

22 lutego
godz. 17.30

Szkoła Podstawowa
nr 385

8 marca
godz. 18.00

Terminy spotkań
w szkołach
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