
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie 

 

KONKURS ,, MAM 6 LAT’’ 

MODUŁ II : 

Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola 

do szkoły było przyjazne? 

   Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole wiąże się z wieloma zmianami w jego 

funkcjonowaniu. Społeczność szkolna, w którą  wkracza, jest o wiele liczniejsza. Samo dziecko staje 

się bardziej anonimowe, redukcji ulega też opieka dorosłych w stosunku do niego. 

Pomyślny start ucznia w szkole jest niezwykle ważny, gdyż ma on poważny wpływ na jego negatywny 

lub pozytywny stosunek do szkoły. 

Od odpowiedniej motywacji dziecka zależy często cała jego kariera szkolna. Należy zatem dołożyć 

wszelkich starań, aby zniwelować trudności związane z przekroczeniem tego pierwszego progu 

edukacyjnego. 

Oczywiste jest zatem, że należy dołożyć wszelkich starań, aby przejście dziecka z przedszkola do 

szkoły stało się dla niego jak najmniej stresujące, było przyjemnym i niezapomnianym przeżyciem. 

          Proces przygotowania dziecka do roli ucznia powinien obejmować także rodziców. Bez ich 

udziału, współpracy i wsparcia odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole byłoby 

znacznie utrudnione. 

Kadra pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie od zawsze zdawała sobie sprawę, iż 

kluczem do osiągnięcia sukcesu w pokonaniu tego pierwszego progu szkolnego przez dziecko jest 

odpowiednie przygotowanie go do podjęcia roli ucznia, a zatem osiągnięcie tzw. ,,dojrzałości 

szkolnej’’. Ogromną rolę odgrywa tu dobre współdziałanie pomiędzy przedszkolem, szkołą, a 

rodzicami. Tylko wzajemne wsparcie pomoże dziecku łagodnie i bezboleśnie podjąć naukę w szkole. 

 W tym celu nauczyciele prowadzą systematyczną i szczegółową obserwację, diagnozują umiejętności 

i rozwój dziecka w poszczególnych sferach, podejmują szereg działań wspomagających i niwelujących 

deficyty oraz pojawiające sie trudności, prowadzą działań rozwijających uzdolnienia i zainteresowania 

dzieci poprzez realizację wielu ciekawych, zróżnicowanych programów autorskich. Jednak szczególnie 

ważna jest podczas podejmowanych działań stała, ścisła współpraca z rodzicami. Nasza placówka 

oferuje  rodzicom: zebrania ogólne, spotkania grupowe, spotkania i konsultacje ze specjalistami na 

terenie placówki, stałe ( dwa razy w tygodniu) konsultacje indywidualne z wychowawcą,  dwa razy w 

roku dokładne zapoznanie z wynikami diagnozy wstępnej i końcowej ukazującej rozwój dziecka, 

pomoc i konsultacje  specjalisty- logopedy, który prowadzi zajęcia z dziećmi, spotkania z dyrektorem 

oraz  nauczycielami- przyszłymi wychowawcami szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasi 

wychowankowie. 



Ważnym elementem przygotowującym dziecko do roli ucznia jest nawiązanie dobrych relacji ze 

środowiskiem szkolnym, do którego włączeni zostaną nasi wychowankowie  w momencie podjęcia 

obowiązku szkolnego. 

Nasze przedszkole za zgodą i wsparciem  Rady Rodziców od kilku lat realizuje programy współpracy 

grypy dzieci 5-6 letnich z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Gogolinie. 

Każdego roku, dzięki nabytym doświadczeniom i wiadomościom, program wzbogacany jest o nowe 

elementy. 

Miarą osiągnięcia sukcesu realizowanych od 2008 roku programów jest uzyskanie obrazu ucznia klasy 

pierwszej, który: 

- z radością przekroczy próg szkoły 

- będzie aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i klasy 

- znajdzie miejsce w społeczności klasowej 

- będzie podejmował zadania i odnosił sukcesy szkolne, opierając się na doświadczeniach i wiedzy 

wyniesionej z przedszkola oraz swoich możliwościach 

       Służą temu gromadzone i analizowane przez nauczycieli naszego przedszkola ankiety, opinie i 

informacje. 

       W roku szkolnym 2011/12 Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie w grupie dzieci 5-6 letnich 

realizuje program współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową pt: ,,W szkole też jest miło’’ autorstwa 

wychowawczyni  p. Gizeli Sapok 

     Zadania realizowane są wg wcześniej zaplanowanego harmonogramu działań obejmujących 

zajęcia na terenie przedszkola, szkoły i środowiska, podczas zajęć dydaktycznych, zajęć 

pozalekcyjnych, imprez okolicznościowych oraz zgodnie z inwencją nauczycieli i pomysłami dzieci. 

Program zawiera również propozycje skierowane do rodziców. 

    Tak jak wcześniej wspomniano, program przeznaczony jest do realizacji w ramach współpracy 

Publicznego Przedszkola Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Kornela Makuszyńskiego 

w Gogolinie. Obie placówki znajdują się w bliskiej od siebie odległości, a większość absolwentów 

przedszkola staje się uczniami PSP Nr 2. Taka sytuacja stwarza sprzyjające warunki do efektywniejszej 

współpracy, wymiany doświadczeń oraz harmonijnego włączenia 5-6 latków w społeczny organizm 

szkoły. 

    Do współpracy zaproszone zostały nauczycielki klas I-III. Wszystkie panie mają duże  doświadczenie 

w pracy z dziećmi, posiadają długoletni staż zawodowy. 

    W realizacji programu pomagają: dyrektor  PP Nr 3 Katarzyna Figiela, dyrektor PSP Nr 2 Renata 

Kochanowska, kadra pedagogiczna szkoły i przedszkola, Rada Rodziców,  jak również pracownicy 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach. 

Oto szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu ,,W szkole też jest miło’’. 



WRZESIEŃ    

 Przedstawienie dyrektorowi  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gogolinie  p. Renacie 

Kochanowskiej programu napisanego przez wychowawczynię grupy II Publicznego 

Przedszkola  Nr 3 w Gogolinie ,,W szkole też jest miło’’. 

Stworzenie pomostu pomiędzy placówkami sprzyjającego efektywniejszemu radośniejszemu 

przekraczaniu progu szkolnego przez naszych wychowanków. 

 Przekazanie bibliotekom wszystkich szkół podstawowych Gminy Gogolin (w tym PSP Nr2) 

egzemplarzy książki napisanej przez nauczycielki naszego przedszkola ,,O  Karliku 

gogolińskich lasów strażniku’’ cz. I ( wizyta w bibliotece szkolnej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Książka została wydana dzięki projektowi napisanemu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Gogolinie. Książka ma na celu rozbudzanie zainteresowań kulturą naszego regionu. Ma zachęcać do 

kultywowania tradycji i zwyczajów ludowych gogolińskiej ziemi. 

LISTOPAD 

 Spotkanie rodziców dzieci 5-6 letnich z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Krapkowicach. Prelekcja ,,Moje dziecko idzie do szkoły-postawy rodzicielskie’’. 

Zapoznanie rodziców z ważnymi informacjami dotyczącymi realizowania obowiązku szkolnego przez 

dzieci 5 i 6 letnie. 

 Wyjście do szkoły , zwiedzanie terenu przyległego, poznanie przez naszych wychowanków 

drogi do szkoły.  Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa (przejście przez 

ulicę, bezpieczne poruszanie się po trenie szkoły) 

 

 Spotkanie dzieci naszego przedszkola z dyrektor PSP Nr 2 , zwiedzanie szkoły, gabinetów, sal. 

Poznawanie ich przeznaczenia, zapoznanie z pracownikami szkoły (wizyta w gabinecie 

dyrektora , odwiedziny uczniów podczas zajęć , zwiedzanie świetlicy , sali gimnastycznej, izby 

regionalnej) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eliminowanie lęku, niepewności przed tym co nieznane i nowe. 

 Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej PSP Nr 2. Zapoznanie dzieci przez wychowawcę grupy z 

regulaminem obowiązującym podczas przebywania na sali i w przyległych do niej  

pomieszczeń. 



 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ  

 Wizyta dyrektor PSP Nr 2 p. Renaty Kochanowskiej w przedszkolu  na uroczystej Wigilii - 

przedstawienie ,,JASEŁEK’’ w  wykonaniu dzieci grupy II (5,6 l.), zaproszenie do udziału w 

koncercie charytatywnym organizowanym przez przedszkole w miesiącu styczniu. 



 

 

 

 

 

STYCZEŃ 

 Wizyta w PSP Nr 2. Wystawienie ,,Jasełek’’ przez uczniów klas II oraz dzieci uczęszczających 

na zajęcia Kółka Teatralnego. Inscenizacja została przygotowana przez katechetkę s. Angelę 

oraz nauczycielki : Mariolę Jendrusch i Ewę Sprenzel. 



 

Zaproszenie uczniów do udziału w organizowanym przy współudziale naszego przedszkola  koncercie 

charytatywnym (03-01-2012) 

 Spotkanie rodziców dzieci 5-6 letnich z psycholog Patrycją Thomanek. 

Temat spotkania ,,Dojrzałość szkolna’’ (05-01-2012) 

 Charytatywny koncert jasełkowy dzieci grupy II oraz zespołu  ATTONARE  w Kościele 

Parafialnym Pod Wezwaniem NSPJ w Gogolinie (15.01.2012) 

Z inicjatywy wychowawczyni zespól zobowiązał się do udzielenia pomocy jednej z absolwentek 

naszego przedszkola, a obecnie uczennicy PSP Nr 2, zmagającej się z poważną chorobą genetyczną 

(25-01-2012) 

 



 

LUTY 

 Udział dzieci grupy II w zorganizowanych przez PSP Nr 2 Szkolnych Mistrzostwach 

Sportowych. 

Zajęcia zorganizowane przy współpracy z nauczycielką wychowania fizycznego S. Szewczyk              

(22-01-2012) 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 Wizyta w klasie III PSP Nr 2. Zajęcia literacko-plastyczne z wykorzystaniem metody 

C.Freineta, przeprowadzone przy współpracy z nauczycielką D. Kłeczek (29-01-2012) 



 

 

 

 

 



 

 

 

MARZEC 

 Udział przedszkolaków w uroczystościach obchodów 25-lecia PSP Nr 2 w Gogolinie. 

Wręczenie  przygotowanego przez dzieci okolicznościowego prezentu na ręce pani dyrektor 

Renaty Kochanowskiej. 

Odebranie przez naszych wychowanków pucharu za udział w Szkolnych Mistrzostwach Sportowych 

(02-02-2012) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 udział naszych wychowanków i personelu przedszkola w koncercie charytatywnym 

zorganizowanym na rzecz uczniów Paulinki i Łukasza (15-03-2012). Pomoc w logistycznej 

obsłudze koncertu przez nauczycieli naszego przedszkola. 

 



 Spotkanie rodziców dzieci 5-6 letnich z dyrektor PSP Nr 2 i nauczycielkami pracującymi w 

klasach I-III D. Kłeczek i B. Wieczorek. Zapoznanie rodziców z bogatą ofertą szkoły. Udzielanie 

odpowiedzi na  pytania dotyczące przygotowania dzieci do spełniania  obowiązku szkolnego. 

Wręczenie rodzicom folderów informacyjnych o szkole. 

 

KWIECIEŃ 

 Zorganizowanie wspólnie z klasą I ,,a’’ zajęć przyrodniczych w terenie- wyjście do 

gospodarstwa wiejskiego. Celem zajęć miała być obserwacja zwierząt wiejskich w ich 

naturalnym środowisku oraz integracja ze starszymi kolegami. 

Wyjście zorganizowała wychowawczyni grupy I G. Sapok ( 13-04-2012) 

 

 

 



 

 

 Zajęcia muzyczne z uczniami klasy I,, b’’ w PSP Nr 2. Wykonanie instrumentów  muzycznych, 

wspólne muzykowanie. Zwiedzanie Izby Regionalnej mieszczącej się w szkole. Zajęcia 

zorganizowała  G. Sapok przy współudziale wychowawcy klasy B. Koniecznej ( 16-04-2012) 

 

 

 



 

 

 Spotkanie z pedagogiem pracującym w PSP nr2 Koryną Konopka. 

Prelekcja ,,Wpływ pomocy psychologiczno-pedagogicznej na równy start w szkole’’. Wręczenie 

rodzicom dzieci 5-6 letnich ,,metryczek’’ oraz zapoznanie ich z wynikami diagnozy końcowej            

(25-04-2012) 

 

W PLANACH DO REALIZACJI: 

MAJ 

 Wizyta w szkolnej bibliotece, spotkanie z dziećmi klas I-III oraz panią bibliotekarką Izabelą 

Bieńczak. Przekazanie bibliotece egzemplarzy drugiej części książki ,,O dzielnym Karliku 

gogolińskich lasów strażniku’’ 

 Zabawy sportowe na szkolnym boisku z uczniami klasy I ,,b’’. Zajęcia zorganizowane przy 

współudziale nauczycielki  S. Szewczyk i G. Sapok 

 

CZERWIEC 

 Podsumowanie programu ,, W szkole taż jest miło’’ 

 Zaproszenie do przedszkola dyrektor PSP Nr 2 na uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

Wręczenie pani dyrektor dyplomu z podziękowaniami za miłą i serdeczną współpracę ze 

szkołą. 

 

 



UDZIAL RODZICÓW W TYM RADY RODZICÓW W REALIZACJI PROGRAMU 

 We wszystkich wyżej wymienionych działaniach wspierają  nas rodzice, w tym także Rada Rodziców 

działająca przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Gogolinie. Służą nam swoimi cennymi radami i 

wskazówkami. Wspiera ją  finansowo, zakupując materiały potrzebne do organizacji zajęć i spotkań. 

Pomagają także w logistycznej obsłudze zaplanowanych zajęć (dowozy dzieci, sprzętu, przewóz 

materiałów). Bez ich serdeczności i ogromnej przychylności niemożliwe byłoby zrealizowanie wielu 

zamierzeń. Rodzice naszych wychowanków mogą szczegółowo poznawać postępy swoich dzieci, 

korzystając  z organizowanych przez wychowawcę grupy konsultacji indywidualnych. Mogą podzielić 

się na nich swoimi obawami i radościami związanymi z rozwojem swoich pociech (zwłaszcza z 

zagadnieniami związanymi z podjęciem nauki w szkole). Mają również możliwość  korzystania z porad 

pracowników szkoły np. dyrektora SPS Nr 2, pedagoga, nauczycieli.                                        

Rodzice mogą korzystać już teraz z bogatej oferty  szkoły, w tym zajęć dodatkowych (tj. treningi 

mażoretek, piłki nożnej, karate). Często towarzyszą nam  w organizowanych przez przedszkole 

wyjściach do szkoły, poznając w ten sposób atmosferę i pracę szkoły. Rodziców cieszy sam fakt 

realizowania przez naszą placówkę programu współpracy ze szkołą. Ich zdaniem to niezwykle dobra i 

trafiona metoda pomocy dzieciom w pokonywaniu pierwszego w ich życiu  progu szkolnego.  

 

Mamy nadzieję, że podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców  

działania pomogą naszym wychowankom w szybkiej adaptacji do nowego 

środowiska jakim jest szkoła i sprzyjać będą  adaptacji dzieci sześcioletnich do 

podjęcia obowiązku szkolnego. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

      

      


