
Innowacyjny charakter pracy  Edukacji Wczesnoszkolnej 
i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 24 

im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie



Mam sześć lat i uczę się w szkole
W progach Szkoły Podstawowej nr 24 im. 
Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie 
sześciolatki goszczą od roku szkolnego 

2009/2010, a od dwóch lat dołączyła do nich 
grupa pięciolatków.



Sprostać potrzebom dziecka
Wiemy, że od tego, jakie będzie 

pierwsze spotkanie dziecka z nowym 
doświadczeniem, którym jest szkoła 

zależy w dużej mierze jego dalsza 
edukacja. Pięciolatkom i 

sześciolatkom oferujemy zajęcia w 
przyjaznej, bezpiecznej szkole, która 

bezstresowo wprowadza dzieci w 
nowy i ciekawy świat wiedzy. 



Cele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
w szkole:

 Wszechstronny rozwój dziecka
 Lepsza adaptacja dzieci w szkole
 Nabycie umiejętności szkolnych
 Budowanie dobrej współpracy na poziomie nauczyciel- rodzic-

uczeń
 Stworzenie dogodnych warunków nauki i wychowania w szkole



Przyjazna i bezpieczna szkoła
 Pracownie komputerowe i multimedialne

 Multimedialna czytelnia, wyposażona w księgozbiór i zasoby multimedialne

 Sale dla maluchów na II piętrze wyposażone w pomoce dydaktyczne 
odpowiednie do wieku, przystosowane toalety, szerokie korytarze

 Sale lekcyjne dla uczniów klas młodszych posiadają wydzieloną część 
edukacyjną – z pomocami dydaktycznymi, miejscem na podręczniki i 
przybory, miejscem do prezentacji prac oraz część rekreacyjną – z dywanikiem 
i zabawkami

 Całodobowy monitoring szkoły

 Sala gimnastyczna , boisko szkolne oraz plac zabaw stwarzają warunki do 
pełnego rozwoju ruchowego uczniów 

 Stołówka oraz sklepik szkolny

 Gabinet lekarski i stomatologiczny



Warunki sprzyjające realizacji podstawy programowej:

Kompletnie wyposażony oddział przedszkolny oraz 
pracownie edukacji wczesnoszkolnej



Stołówka- zapewnia całodzienne wyżywienie

Sala gimnastyczna i nowoczesne boisko sportowe-
sprzyja rozwijaniu sprawności ruchowej



Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw z programu 
„Radosna szkoła” pozwala na różne formy aktywności 

ruchowej

Pracownie komputerowe oraz multimedialne tworzą 
nowoczesną obudowę procesu edukacyjnego



Multimedialna czytelnia i pracownia edukacji 
wczesnoszkolnej 

Pomocne jest również 
wyposażenie sal w pomoce 

dydaktyczne: w edukacyjne gry 
planszowe, pomoce rozwijające 

motorykę dużą i małą, komputery 
z dostępem do Internetu.



Lepszy start dla dziecka to cel nadrzędny 
oddziału „0” i klas I- III

Odział przedszkolny pracuje od godziny 7.00 do 16.30. 
Zajęcia dydaktyczne w oddziale dziewięciogodzinnym 
realizowane są w godzinach od 8.00 do 13.00, w drugim 

oddziale od 11.30 do 16.30.



Innowacyjność pracy edukacji 
wczesnoszkolnej

W Szkole Podstawowej nr 24 nauczyciele pracują
według zasady indywidualizacji, która zamyka się w
maksymie Konfucjusza:

„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a 
zapamiętam pozwól mi wziąć 

udział, a zrozumiem.”



Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
opiera się na wykorzystaniu i wspieraniu naturalnego
potencjału dziecka realizowane przez różne formy
aktywności uczniów:

Zajęcia wspierające rozwój inteligencji językowej:



Zajęcia wspierające rozwój inteligencji matematycznej:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej od kilku lat organizują 
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej dla klas III 

pt. „Mały Omnibus” oraz z powodzeniem uczestniczą w różnych 
międzyszkolnych konkursach organizowanych na terenie miasta 

zdobywając zaszczytne miejsca.



Zajęcia plastyczne- rozwój inteligencji 
przestrzennej:



Nauka przez zabawę
Dzieci poprzez  zabawę podejmują świadome działania, które nie 

tylko bawią, ale i uczą. Celem jest pobudzenie dzieci do działania 
oraz ich zainteresowanie

Metoda pedagogiki zabawy zapewnia harmonijny i wszechstronny 
rozwój dziecka, pomaga odkrywać jego najlepsze cechy



Nauczyciele stosują metody aktywizujące i 
zabawowe, które wpływają w znaczący sposób na 
poziom motywacji dzieci i ich gotowość do podjęcia 
wysiłku intelektualnego:

Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy oraz metod twórczych 



„Człowiek musi być tym, kim 
może być” (Maslow 1990).

Praca na miarę możliwości dziecka, 
której przyświeca nadrzędny cel:



„Możliwość działania na poziomie własnych zdolności i stały ich 
rozwój są punktem wyjścia do samorealizacji – naturalnej 

potrzeby każdego człowieka” 
(Bieluga 2009, s. 10).



„Każdy uczeń musi odnieść jakiś sukces”.

Każdy uczeń ma możliwość 
osiągnięcia sukcesu na miarę 
swoich możliwości realizując 
swoje pasje i zainteresowania 

w dziedzinie, która jest mu 
bliska.



Polubić szkołę
W szkole Podstawowej nr 24 podejmowane są 

różnorodne działania, po to aby uczniowie z ochotą 
przychodzili do szkoły:

Wycieczka do Skansenu



Śladem lubelskich legend

Wycieczka do BałtowaWycieczka do Starego Gaju 



Współpraca z instytucjami kulturalnymi

Szkoła współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 przy ul. 

Bernardyńskiej, w którym rozwijane są zdolności dzieci poprzez 

aktywność plastyczną i muzyczną. 

Motywacją do pracy są wernisaże i wystawy 
plastyczne prac dzieci oraz udział w życiu 
kulturalnym miasta. Zajęcia rytmiczno-
muzyczne z „żywym instrumentem” oraz 

zajęcia szachowe realizowane są we współpracy 
z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1 „Pod 
Akacją” zlokalizowanym przy ul. Grodzkiej.



W ciągu roku w oddziałach zerowych i edukacji wczesnoszkolnej 
odbywają się liczne imprezy okolicznościowe: Andrzejki, 

Mikołajki, Spotkania wigilijne, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, 
Bal przebierańców, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka.

Życie kulturalne i imprezy okolicznościowe

Dzień Babci i Dziadka Dzień Mamy i Taty



Mikołajki Jasełka i Wigilie klasowe

Zajęcia teatralne w 
szkole

Poranki muzyczne
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Projekty-
droga ku efektywniejszemu kształceniu

W oddziałach zerowych i klasach I – III realizowane są 
programy, rozwijające zainteresowania dzieci:

Program edukacji regionalnej 
„Cała Niecała”, „Lublin - moje 

miasto” –który pogłębia wiedzę 
nt historii,  kultury naszego 

miasta

Program edukacji europejskiej -
Mały Europejczyk



Program prozdrowotny 
„Żyjmy zdrowo, kolorowo” 

Program z zakresu bezpieczeństwa „Stój! 
– czerwone, Idź! – zielone” oraz 
„Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”

Ogólnopolskia  akcja „Cała 
Polska czyta dzieciom” 



Program z zakresu Kultury 
Żywego Słowa „Piękne słowa” Program nauki języka polskiego dla 

cudzoziemców

Szkoła otwarta jest na wielokulturowość. 
Co roku przyjmujemy do szkoły dzieci 

cudzoziemskie. W celu zwiększenia 
efektywności powyższych działań wspiera 
nas Centrum Wolontariatu z programem 

„Stereotypy i tolerancja”, Fundacja „Wiosna”, 
Fundacja „Klucz”



OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  NASZEJ SZKOŁY 



WARTO BYĆ PRYMUSEM

LUBLIN

Wczoraj prezydent Andrzej Pruszkowski wręczył nagrody laureatom konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim
oraz ogólnopolskich konkursów artystycznych. Najwięcej powodów do dumy mięli nauczyciele z Gimnazjum nr 16.

Dwudziestu dwóch uczniów „szesnastki” zdobyło aż trzydzieści tytułów w konkursach przedmiotowych, m in. Matematycznym, 
historycznym i chemicznym. A także w olimpiadach artystycznych i sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Gimnazjum nr 16 osiągnęło w tym roku jedną z najlepszych średnich egzaminu gimnazjalnego ( 62,30 pkt. Na 100 ) wśród szkół 
publicznych. Jak osiągnąć takie sukcesy w 30 -osobowych klasach, które w 80% składają się z uczniów z rejonu?
- To głównie zasługa nauczycieli, którzy już w pierwszej klasie starają się rozpoznać zainteresowania uczniów – mówi Barbara 
Warda, dyrektor gimnazjum. W 5-letniej historii szkoły nie zdarzyło nam  się prowadzić płatnych zajęć pozalekcyjnych.
Na drugim miejscu - pod względem ilości laureatów znalazło się Gimnazjum nr 5 z dwudziestoma tytułami, a tuż za nim była „ 
osiemnastka”, której uczniowie zdobyli 11 tytułów. Szkoły podstawowe nr 24, 34 i 50 zdobyły po trzy tytuły. 28 uczniów spośród 
wszystkich szkół podstawowych,   59 gimnazjów i 13 uczniów z młodzieżowych domów kultury, którzy uzyskali średnią ocen co 
najmniej 4,5 oraz wzorową ocenę z zachowania otrzymało jednorazowe  stypendia prezydenta Lublina w wysokości 85 złotych.
Wręczenie nagród odbyło się w SP nr 43. W sumie dyplomy i wyróżnienia otrzymało 36 uczniów z 24 szkół podstawowych, 119 
gimnazjalistów z 22 szkół i 22 uczniów reprezentujących dwa młodzieżowe domy kultury.  



Dziękujemy za uwagę.
Serdecznie zapraszamy do 
Szkoły Podstawowej nr 24


