Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jest naszą szkołą
obwodową, z którą współpracujemy systematycznie od wielu lat. Pielęgnujemy przyjazne
stosunki z nauczycielami, bliskie kontakty z Panią Dyrektor i Wicedyrektor. W szkole zawsze
możemy liczyć na ciepłe przyjęcie.
Nasza współpraca obejmuje szeroki wachlarz działań:
1. Badanie losów absolwentów oraz wdrażanie wniosków wynikających z ich treści otrzymujemy informacje zwrotne, gdy pytamy o adaptację naszych przedszkolaków w
klasach pierwszych, ich stopień przygotowania do rozpoczęcia nauki;
- śledzimy osiągnięcia szkolne dzieci, które uczęszczały do naszego przedszkola i wiemy, że
ich potencjał jest tu z pewnością rozwijany.
Nasi absolwenci w latach w ostatnich latach:
• uczestniczyli w życiu społecznym szkoły, działając w szkolnym samorządzie (Zuzanna
Kaczorek, Maja Lewicka, Justyna Liderlin, Jan Rentkowski, Grzegorz Rumiński,
Katarzyna Żmijewska)
• odnosili sukcesy sportowe – np. Mistrzostwa w Minisiatkówce (Justyna Liderlin, Ania
Hanowska, Ola Żukiewicz, Kasia Żmijewska)
• otrzymywali nagrody w konkursach czytelniczych np. „Czy znasz polskie legendy” (Jaś
Rentkowski, Justyna Liderlin),
• potwierdzali swoje umiejętności czytania np. „Mistrz szybkiego czytania” kl. IV - w roku
2013 (Bartosz Skuratko)
• byli aktywni twórczo:
Rok 2012/2013 - Ogólnopolski Konkurs (poetycki) „Ocalić od zapomnienia” (Marcin
Biedunkiewicz); konkurs plastyczny „Psotny Kłobuk - bohater baśni Warmii i Mazur" (Julek
Multan) konkurs plastyczny „Laurka dla biblioteki szkolnej" (Maja Lewicka).
Rok 2013/2014 - Konkurs „Opowieści Baby Pruskiej”, związany z 660 rocznicą nadania
Olsztynowi praw miejskich (Natalia Szklaczyk – laureatka w kategorii literackiej); konkurs
plastyczny „Ilustracje legendy warmińskiej lub mazurskiej” (Maja Lewicka – wyróżnienie);
konkurs literacki „Moja szkoła” (I miejsce w kategorii poetyckiej - Jan Rentkowski, III miejsce
w kategorii prozy - Jakub Leżanko); konkurs plastyczny „Laurka dla nauczyciela” (laureaci:
klasy I - Wiktor Piszczako, klasy II - Weronika Dąbrowska, Michał Mrozowicz, klasy III – Ewa
Ziomek, Agata Świgoń, klasy IV-VI - Weronika Kunysz).
Rok 2014/2015 - Konkurs literacko – plastyczny „Tworzymy własne wydawnictwo: bajki,
bajeczki dla mojego brata lub mojej siostrzyczki” (Daria Szymańska, Ola Koc); konkurs
plastyczny w ramach ogólnopolskiej akcji „Marzycielska poczta” – „Pragnę wyczarować
uśmiech na buzi chorych ludzi – zaprojektuję marzycielską kartkę” (Natalia Hul, Karina
Kucner, Ania Wdowiak, Natalia Grygorowicz)
2. Spotkania dzieci z dyrektorem szkoły (wizyta w gabinecie, oprowadzanie dzieci po
budynku szkoły).
3. Poznawanie budynku szkoły (zwiedzanie budynku, świetlicy, stołówki, poznawanie
zasobów biblioteki szkolnej, zabawy w sali gimnastycznej, zabawy na szkolnym placu
zabaw).
4. Udział dzieci 5 i 6-letnich w lekcjach klasy I, w zajęciach świetlicowych.
5. Udział dzieci w imprezach organizowanych przez szkołę lub przedszkole (przedstawienia,
prezentacje).
6. Coroczne uczestnictwo w Festynach Sportowych i Zawodach o Puchar Dyrektora SP6,
organizowanych od wielu lat przez szkołę. Na podkreślenie zasługuje otaczanie opieką grup

przedszkolnych, ciepłe przyjęcie przedszkolaków przez ich starszych kolegów - naszych
absolwentów.
7. Promowanie szkoły na terenie przedszkola – zachęcamy rodziców do udziału w Dniach
Otwartych SP6. Wywieszamy otrzymane ze szkoły plakaty, ulotki. Dostarczamy foldery
promujące szkołę a w ostatnich latach – wspólne propagujemy rozpoczynanie nauki w klasie
I przez dzieci sześcioletnie.
8. Udział dyrektora lub wicedyrektora szkoły w spotkaniach z rodzicami przyszłych
pierwszoklasistów - organizowanych na terenie przedszkola.
9. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

