
Warto inwestować 
w indywidualny 
rozwój dziecka! 
Rodzice 6-latków mają wybór!

Więcej informacji 
o szkołach podstawowych 
na www.knurow.edu.pl 

Dziecko urodzone w 2010 r. może pójść do klasy I szkoły 
podstawowej, gdyż odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.

Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna. Szkoły w Knurowie 
są dobrze przygotowane na przyjęcie 6-latków: 

 posiadają wykwalifikowaną kadrę – od 2010 r. Gmina Knurów 
 przekazała na doskonalenie nauczycieli ponad 210 000 zł, 

 są wyposażone w dostosowane do wieku i wzrostu dzieci 
 sanitariaty, szatnie i meble, a wystrój pomieszczeń jest przyjazny
 i kolorowy; od 2010 r. przeznaczono na wyposażenie i pomoce  
 naukowe 1 630 000 zł, a na remonty i inwestycje 4 700 000 zł, 

 nauczyciele dostosowują okres adaptacji, intensywność procesu 
 dydaktyczno-wychowawczego oraz długość przerw 
 do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,

 funkcjonują miejsca i place zabaw, 
 zestawy pomocy dydaktycznych dla najmłodszych,

 organizowane są specjalistyczne zajęcia 
 dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne,   
 logopedyczne itp.,

 dzieci otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia.

Od 2013 r. 1 w Knurowie tzw. „zerówki” dla 6-latków funkcjonują 
tylko w miejskich szkołach podstawowych. Dziecko 6-letnie 
od 1 września 2016 r. będzie uczęszczało do budynku szkolnego. 

Szkoły oferują dzieciom zajęcia pozalekcyjne oraz posiadają 
ciekawą ofertę świetlicową. Godziny otwarcia świetlicy, 
w tym ich funkcjonowanie w okresie  przerw świątecznych, 
są dostosowane do potrzeb Rodziców. 

Szkoły szczególnie dbają o bezpieczeństwo najmłodszych dzieci. 
Standardem jest nowoczesny monitoring, oddzielne szatnie
i sanitariaty oraz wzmożony nadzór ze strony nauczycieli. 

Szkoła organizuje dzieciom wyżywienie.

Przed podjęciem decyzji o zapisie dziecka do klasy I 
bądź do tzw. „zerówki” warto zasięgnąć opinii wychowawczyni 
swojego dziecka, obejrzeć oferty szkół podstawowych, 
porozmawiać o podstawie programowej, poznać osobiście 
nauczycieli i dyrektorów w ramach dni otwartych.

W przypadku wątpliwości w zakresie dojrzałości szkolnej 
dziecka Rodzice mają prawo skorzystać z pomocy specjalistów 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Konsekwencje dziś podjętego przez Rodziców wyboru będą 
widoczne później – nie tylko w szkole ponadpodstawowej
i na studiach, ale także przy wchodzeniu na rynek pracy. 
Warto inwestować w indywidualny rozwój swojego dziecka!

1 Uchwała nr XXXII/481/2013 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów.


