Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Raszki w Szczecinie

łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, przygotowuje do wykonywania
obowiązków ucznia oraz wdraża do samorozwoju.

Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny
rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej;
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany
zrozumieć świat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi
dalszej edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego
na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia
ogólnego w naszej szkole podstawowej należą:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także
kształcenie myślenia matematycznego;

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji
z różnych źródeł;
4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym
wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym
programowanie;
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i społeczna aktywność;
7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury,
ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje
czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów
kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania
do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów,
kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego
do otwartego dialogu z dziełem literackim. W procesie kształcenia i wychowania wskazuje
rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i in.) oraz zachęca do podejmowania
indywidualnych prób twórczych. Wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces
uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia
i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym.
Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania
tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych
przez ucznia w procesie kształcenia.
Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno
w życiu społecznym, jak i indywidualnym, nauczyciele poświęcają dużo uwagi edukacji
medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

Ważnym zadaniem naszej szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna,
której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi
oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
W procesie kształcenia ogólnego nasza szkoła kształtuje u uczniów postawy
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość,
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla
innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy
zespołowej.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej,
postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy
poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również
działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.
Nasza szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb
i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami nauczanie dostosowuje się ponadto do
ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

I etap edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna
Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.
Proces wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I–III szkoły podstawowej
umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie
doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Edukacja na tym etapie
jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. Szkoła
respektuje podmiotowość ucznia w procesie budowania indywidualnej wiedzy oraz
przechodzenia z wieku dziecięcego do okresu dorastania. W efekcie takiego wsparcia
dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym.
Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji
edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz
poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach:
fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania
ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym
rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

3) wspieranie:
a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się
umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów
zabawy, nauki i odpoczynku,
b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;
4) wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych
do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania
oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób
nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne
indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca
poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej
i współdziałania w grupie;
6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł
informacji i nowoczesnych technologii;
7) organizacja zajęć:
a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci,
wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji,
uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego
i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),
b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie
eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie
problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na
danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego
dziecka,
c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne
do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność
fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,
d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego
przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania,
e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz
rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia
przez dziecko na danym etapie rozwoju,
f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej
współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka,
uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym
etapie rozwoju dziecka,
g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację,
możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska
przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy

ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez
dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,
h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów,
w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki,
a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających
możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju
dziecka;
8) organizacja przestrzeni edukacyjnej:
a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów
edukacyjnych i wychowawczych,
b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności
społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie
bezpieczeństwa,
c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia
tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną
i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;
9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.

Nauka w naszej szkole przebiega w sposób i w warunkach zapewniających realizację
podstawy programowej kształcenia ogólnego.
1) Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia nauczyciele uczący w klasach
I–III znają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2) Dbamy o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie
bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod
uwagę potrzeby dzieci.
3) Planując proces nauczania, nauczyciel, biorąc pod uwagę zróżnicowane możliwości
uczniów, decyduje o doborze metod nauczania i środków dydaktycznych oraz
tempie realizacji treści nauczania. Czas trwania zajęć edukacyjnych wynika

4)

5)

6)

7)

z możliwości psychofizycznych uczniów oraz ze sposobu realizacji poszczególnych
treści nauczania. Oznacza to, że nauczyciel nie planuje i nie przeprowadza zajęć
edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji. Ponadto, przy zachowaniu
ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego
oddziału, nauczyciel każdego dnia przeprowadza różnorodne zajęcia edukacyjne.
Sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę,
stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Sale wyposażone
są w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt
audiowizualny (tablice interaktywne), komputery z dostępem do Internetu, gry
i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp.
Edukacja w klasach I–III szkoły podstawowej jest realizowana w formie kształcenia
zintegrowanego. Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci treści
nauczania narastają i rozszerzają się w układzie spiralnym, tzn. w każdym
następnym roku edukacji wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia są
powtarzane i pogłębiane, a potem rozszerzane.
W klasach młodszych prace domowe są dostosowane do możliwości ucznia,
a nauczyciel monitoruje czas, jaki uczeń poświęca na ich wykonanie. Uczniom
korzystającym z zajęć świetlicowych szkoła zapewnia warunki i możliwość
odrabiania zadań domowych.
Edukację dzieci młodszych powierza się w naszej szkole jednemu nauczycielowi.
Dopuszcza się także prowadzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej,
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego przez
nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia z zakresu edukacji
zdrowotnej mogą być realizowane z udziałem specjalisty z zakresu zdrowia
publicznego lub dietetyki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Edukacja polonistyczna
W początkowym okresie nauki jest kontynuowany rozpoczęty w przedszkolu proces
kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. Umiejętności te kształtuje się
według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem. W klasie I szkoły
podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie
zajmują się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Trzeba też pamiętać o tym, że
klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania, a umiejętności te są intensywnie
kształtowane w klasie II i III, tak aby uczniowie kończący klasę III wykazali się
umiejętnościami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.
Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania
do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych
utworach oraz korzystanie z bibliotek (np. biblioteki szkolnej). Dobór utworów uwzględnia
następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze,
komiksy – przy wyborze należy kierować się realnymi umiejętnościami czytelniczymi dzieci,

a także potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi. Dzieci powinny uczą się na pamięć
wierszy, fragmentów prozy, tekstów piosenek itp.

Edukacja matematyczna
W pierwszych miesiącach nauki w centrum naszej uwagi jest wspomaganie rozwoju
czynności umysłowych dzieci ważnych dla uczenia się matematyki oraz budowanie
podstawowych intuicji matematycznych. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy,
gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi
przedmiotami, np. liczmanami, klockami. Następnie dbamy o budowanie w umysłach
dzieci pojęć liczbowych, sprawności rachunkowych i pojęć geometrycznych.
W klasie I szkoły podstawowej uczniowie około jednej trzeciej czasu
przeznaczonego na edukację matematyczną zajmują się rysowaniem i pisaniem, siedząc
przy stolikach. W klasach II i III szkoły podstawowej czas poświęcany na pisanie i rysowanie
jest stopniowo wydłużany; nie wypełnia jednak w całości czasu przeznaczonego
na edukację matematyczną. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań dbamy o wstępną
matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub
obiektami zastępczymi, potem przedstawiają rozwiązanie w dogodny dla siebie sposób,
np. ustnie lub za pomocą rysunku, a podczas zajęć rozmawiają o proponowanych
rozwiązaniach zadania.

Edukacja przyrodnicza
Wiedza przyrodnicza jest rozwijana w naszej szkole głównie z wykorzystaniem
aktywizujących metod nauczania i różnych, dostępnych źródeł informacji oraz w oparciu
o obserwacje, badania i dziecięce eksperymentowanie. Edukacja przyrodnicza jest
realizowana bardzo często w naturalnym środowisku poza szkołą. W salach lekcyjnych
organizowane są kąciki przyrody, prowadzone są uprawy roślin. Podczas wycieczek
szkolnych organizujemy także dzieciom zajęcia w ogrodzie botanicznym, w gospodarstwie
rolnym itp.

Edukacja informatyczna
… należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji
z pozostałymi obszarami edukacji. Nie oznacza to jednak rezygnacji z metod nauczania
zakładających prezentowanie poprzez zabawę i w sposób prosty działania urządzeń
komputerowych bez ich wykorzystania. Komputery w klasach I–III szkoły podstawowej są
wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się
o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry
i zabawy, w tym zabawy logiczne, mogące być wstępem do nauki programowania),

utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają
zainteresowania itp. Wszyscy uczniowie klas I–III w naszej szkole korzystają ze szkolnej
pracowni komputerowej.
Ponadto zdecydowana większość sal dydaktycznych
wyposażona jest w tablicę multimedialną umożliwiającą wykorzystywanie w toku lekcji
wszelkiego rodzaju ćwiczenia interaktywne.

mobilizują uczniów
do aktywnego
uczestnictwa w lekcji
poprzez swoją
atrakcyjność

zwiększają koncentrację
uczniów podczas lekcji

wspomagają proces
indywidualizacji
nauczania

Dlaczego ćwiczenia interaktywne?
ułatwiają zrozumienie trudniejszych
zagadnień poprzez ich wizualizację

ćwiczą refleks,
motorykę,
spostrzegawczość

Edukacja muzyczna
Oprócz zajęć typowo muzycznych włączamy muzykę do codziennych zajęć szkolnych, np.
jako tło tematu przy organizacji aktywności ruchowej, w celu wyciszenia dzieci, dla
pobudzenia ich wyobraźni, a także koordynacji działań zespołowych. W każdej sali znajdują
się zestawy instrumentów muzycznych, które służą dzieciom do wspólnego muzykowania.

Każde dziecko jest uzdolnione. Nasi nauczyciele odkrywają te uzdolnienia i je
rozwijają. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej,
stwarzamy im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych,
recytatorskich, tanecznych, sportowych, plastycznych i konstrukcyjnych.

