
W „Błękitnej” czekamy 

właśnie 

na Twoje Dziecko...



Drodzy Rodzice, planując ścieżkę edukacji Waszego 

ukochanego dziecka chcecie, aby trafiło do 

przyjaznego i opiekuńczego miejsca. 

„Błękitna” jest szkołą z wieloletnią tradycją 

i doświadczeniem. Rozumiemy potrzeby dzieci 

i rodziców, dlatego też stwarzamy takie warunki 

nauki, aby dzieci wkraczające w świat edukacyjnej 

przygody czuły się dobrze i kontynuowały to, czego 

doświadczyły i poznały w domu i przedszkolu. 

Dbamy o to, aby otoczyć najmłodszych uczniów 

wyjątkową opieką opartą na zaufaniu, zrozumieniu 

i wspieraniu naturalnego rozwoju dzieci.



Chcemy Państwa zapewnić, że proces nauczania 

w "Błękitnej" nie odbierze im radości dzieciństwa! 

W naszej szkole wychowujemy i uczymy dzieci, 

jak być szczęśliwymi, radosnymi i pełnymi energii. 

Nie jesteśmy tylko placówką edukacyjną, ale 

przede wszystkim „drugim domem”, gdzie dzieci 

spędzają dużą część swojego życia. 

Dlatego zależy nam na wyjątkowej atmosferze 

życzliwości, wsparcia i pomocy.  Właśnie taką 

opiekę oferujemy Państwa pociechom.



Przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje 

związane z kontynuacją przedszkolnego rozwoju 

dzieci w „Błękitnej” ,by  przybliżyć Państwu 

wyjątkowość naszej szkoły.



1.Organizacja pracy: 

• sale dla dzieci z grup  zerowych  usytuowane są 

w oddzielnym segmencie budynku szkolnego 

odizolowanego od klas starszych,

• w każdej grupie zajęcia prowadzą dwie 

nauczycielki wyspecjalizowane w pracy z dziećmi 

sześcioletnimi,

• tworzymy grupy jednolite wiekowo,

• każda klasa ma swoją salę w pełni wyposażoną w 

niezbędne pomoce dostosowane do potrzeb 

dzieci 6 - letnich: pomoce dydaktyczne, sprzęt 

multimedialny, ale również w zabawki, gry 

i materiały rozwijające twórczość,                  



• podobnie, jak w przedszkolach, w każdym dniu 

oferujemy dzieciom 10 godzin nieodpłatnej 

opieki (w godzinach od 7:00  do 17:00),

• w czasie pobytu dziecka w szkole  rozwijamy 

szereg niestandardowych umiejętności dzieci z 

różnych dziedzin życia (kultury, sportu, 

zdrowia, muzyki i wielu innych),

• zapewniamy dzieciom pełne wyżywienie: 

śniadanie, obiad i podwieczorek,

• pracujemy w systemie przedszkolnym,tzn. 

zapewniamy opiekę w okresach 

okołoświątecznych, w czasie dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych, 



• kontynuujemy opiekę w postaci półkolonii  w 

okresie ferii oraz wakacji,

• dzieci objęte są opieką pedagoga, psychologa oraz 

pielęgniarki szkolnej,

• dla dzieci z opiniami PPP organizujemy zajęcia 

specjalistyczne zgodnie z zaleceniami poradni,

• mamy dostęp do ogromnej bazy sportowej, placów 

zabaw, boisk szkolnych. Wspieramy rozwój fizyczny 

uczniów - organizujemy szereg zajęć i zabaw 

ruchowych w hali sportowej i na boisku szkolnym, 

jak również zwyczajnie dzieci aktywnie spędzają  

wolne chwile na placach zabaw pod opieką 

wychowawcy.



2.Edukacja:

• opieramy naukę o wiele autorskich programów 

edukacyjnych, m. in. z zakresu matematyki, 

języka polskiego, informatyki, przyrody, języków 

obcych, itp.,

• prowadzimy zajęcia teatralne z elementami 

logopedii - wspieramy dzieci mające problemy 

logopedyczne poprzez zabawę oraz rozwijamy 

umiejętności artystyczne,

• uczymy twórczego, logicznego myślenia poprzez 

wplatanie w codzienny plan zajęć naukę gry w 

warcaby i szachy,



3. Sfera emocjonalno-społeczna:

• otaczamy uczniów opieką  psychologów, 

pedagogów oraz innych specjalistów, z 

doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi,

• organizujemy  wiele akcji charytatywnych, 

które uwrażliwiają dzieci,

• wspieramy relacje szkoła-rodzina poprzez 

organizację szeregu spotkań integracyjnych, 

zajęć otwartych, prelekcji tematycznych i 

spotkań z rodzicami.



Wszystkie wyżej opisane informacje, to jedynie 

fragment z działalności, jaką prowadzi nasza szkoła. 

Pozytywna opinia innych rodziców i szczęśliwe dzieci, 

to nasza największa reklama!

Szkoła „ Błękitna” otoczy dzieci opieką na pewno tak 

samo jak w przedszkolu, a do tego zapewni wyjątkowy 

rozwój edukacyjno-emocjonalny. Stworzyliśmy takie 

miejsce nauki dla dzieci 6-letnich,by rodzice mogli 

spokojnie realizować się w sferze zawodowej, ponieważ  

zapewniamy Państwa dzieciom - bezpieczeństwo, radość 

i rozwój.



Dzieci, które ukończą nasze oddziały zerowe, będą 

miały dodatkowe punkty w przyjęciu do klasy 

pierwszej, co zapewni im łagodne przejście z edukacji 

przedszkolnej do szkolnej. 

Roczny pobyt w grupach zerowych na pewno 

przygotuje je do zmian. Znane i lubiane otoczenie, 

środowisko kolegów, nauczycieli, którzy są z dziećmi 

od kilku miesięcy, pozwoli im na radosne rozpoczęcie 

nowego etapu w ich życiu.



Chcielibyśmy Państwa zaprosić do nas.

Poznajcie nas bliżej  poprzez naszą stronę 

internetową szkoły  

https://blekitna.szczecin.pl

oraz  facebook

https://www.facebook.com/Błękitna-Szczecin-

Zerówki

Rekrutacji dokonuje się przez 

stronę internetową:

nabor.pcss.pl/szczecin

https://blekitna.szczecin.pl/
https://www.facebook.com/Błękitna-Szczecin-Zerówki
https://nabor.pcss.pl/szczecin


Powierzając naszej opiece swoje 

dzieci, dajecie nam Państwo ogromny 

kredyt zaufania - nie zawiedziemy Was, 

gdyż wiemy, co zrobić, aby Wasze 

dzieci były szczęśliwe i bezpieczne  

w „Błękitnej”.


