
Wyposażenie dziecka do grupy ,,0’’ 
 na rok szkolny 2019/2020: 

 obuwie zmienne; 
 strój gimnastyczny w materiałowym woreczku 

(biała koszulka, spodnie dresowe  i spodenki); 
 farby plakatowe i pędzle; 
 kredki (ołówkowe, pastele olejne); 
 nożyczki i klej; 
 bloki białe A4 i A3(techniczny i rysunkowy) 

       oraz kolorowy A4 i A3 (techniczny i rysunkowy); 
 wycinanki (zwykłe i samoprzylepne); 
 papierowa teczka do prac plastycznych; 
 plastelina; 
 kolorowanki (dowolne); 
 zeszyt w czerwoną linię, zeszyt w kratkę; 
 zeszyt do kontaktów z rodzicami; 
 pudełko chusteczek higienicznych i opakowanie 

mokrych chusteczek; 
 wyposażenie dzieci z młodszych grup 

przedszkolnych zakupuje wychowawca po 
wcześniejszej składce rodziców. 

 
Zapraszamy do Nas!!! 

 
Szkoła Podstawowa  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 

 ul. Wolności 42 
83-314 Somonino 
woj. pomorskie 

tel. (58)684-56-43 
 

e-mail: spsomonino@op.pl 
www.spsomonino.pl 

 

Przedsięwzięcia 
 

 
Szkoła z klasą 

 
Nauczyciel z klasą 

 
Uczniowie z klasą 

 
Szkoła Ucząca Się 

 
Szkoła Marzeń 

  
Erasmus 

 
Erasmus+ 

 

 
Przedszkole Promujące Zdrowie 

 
                  

Szkoła Podstawowa 
im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 

w Somoninie 
 
 
 
 

        
 

 
 
 

       „Życie trzeba przeżyć godnie, 
       bo jest tylko jedno” 

       /Ks. Kardynał Stefan Wyszyński/ 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.spsomonino.pl/


Szanowni Państwo! 
Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne 
prowadzone są przez  specjalistów - pedagogów  
z wieloletnim doświadczeniem w pracy                        
z dziećmi. W codziennej pracy nauczyciele 
korzystają z programów dydaktycznych, których 
elementy dopasowują do indywidualnych potrzeb 
dzieci, a także wykorzystują sprawdzone 
programy autorskie. Zajęcia prowadzone                    
są w sposób atrakcyjny i właściwy do wieku                    
i możliwości przedszkolaków. 
 
Pracując z dziećmi, wykorzystujemy 
różnorodne metody i techniki pracy, są to 
m.in.: 

• Pedagogika zabawy, 
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, 
• Globalna nauka czytania i liczenia metodą 

Glena Domana - "zabawa w czytanie", 
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- 

Kolczyńskiej, 
• Metoda samodzielnych doświadczeń, 
• Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, 
• Elementy pantomimy, 
• Metody relaksacyjne, 
• Zajęcia z arteterapii, 
• Elementy nauki czytania J. Majchrzak, 
• Muzykoterapia, 
• Bajkoterapia, 
• Zabawy z wykorzystaniem chusty Klanzy. 

 

Baza lokalowa 

          
 

         
 

         
 

        

PODRĘCZNIKI - pakiet książek: 
• dla sześciolatków  
• dla pięciolatków  
• dla czterolatków  
• dla trzylatków: 

 

Informacja dotycząca  wyboru podręczników                                                                            
zostanie umieszczona na stronie internetowej 
szkoły  w  czerwcu 2019 r. 

   Aktualny stan prawny 

• Od 1 września 2016 r. obowiązkiem 
przedszkolnym są objęte dzieci  6-letnie. 
Natomiast wszystkie dzieci 3- 4- i 5-letnie mają 
prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego. 

• Prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej 
- na wniosek rodziców- od 6 roku życia, pod 
warunkiem: 
-odbycia rocznego przygotowania 
przedszkolnego 
- lub uzyskania opinii poradni psych.-ped.                        
o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka 
do szkoły podstawowej.  

• Indywidualnym obowiązkowym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym obejmuje                
się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia 
lub znacznie utrudnia uczęszczanie                              
do przedszkola. 

• W przypadku dzieci posiadających orzeczenie               
o potrzebie kształcenia specjalnego możliwe jest 
odroczenie obowiązku szkolnego do 9 roku 
życia. 


