OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW
KLASY PIERWSZEJ

Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach od 8.00 do 16.20 ( na dwie
zmiany).
W siatkę obowiązujących zajęć edukacji wczesnoszkolnej (22 godziny)
wchodzą: 2 godziny j. angielskiego, 3 godziny wychowania fizycznego,
1 godzina zajęć komputerowych i 2 godziny religii.
Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne. Buty w workach
pozostają w boksie szatni przewidzianej dla klas 1.
Na
uroczystościach
szkolnych
obowiązuje
strój
galowy:
dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka,
chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.
Świetlica szkolna funkcjonuje od 7.00 do 17.00.
Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia
zgodnie z obowiązującym regulaminem ( deklaracje do wypełnienia przez
rodziców uczniowie otrzymują od wychowawcy w pierwszych dniach
września).
Drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu.
Istnieje możliwość wykupienia obiadów w szkole. Przerwa obiadowa trwa
od godz. 11.30 do 11.50.
We wrześniu będzie możliwość skorzystania z osobistych szafek
znajdujących się na korytarzach szkolnych.
Strój na zajęcia wychowania fizycznego to: biała, bawełniana koszulka,
spodenki sportowe, skarpety, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej
podeszwie. Strój należy włożyć do worka.
Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych
zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą.
Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub
nauczyciela dyżurującego.
Na terenie placówki (w godzinach urzędowania) uczniom w razie
potrzeby służy pomocą pielęgniarka, psycholog, logopeda i pedagog
szkolny.
W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego. Loginy zostaną
udostępnione we wrześniu przez wychowawcę klasy.

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH

We wrześniu uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia do zajęć
edukacji wczesnoszkolnej (cykl „Szkolni Przyjaciele”, WSiP), języka angielskiego

(Tiger 1, Macmillan) i zajęć komputerowych. Podręczniki są własnością szkoły,
wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku. Ćwiczenia będą przekazywane
bez obowiązku zwrotu. Informacja na temat podręcznika i ćwiczeń do religii
będzie podana we wrześniu.
LISTA PODSTAWOWYCH PRZYBORÓW SZKOLNYCH

 w piórniku: ołówek miękki x 2, klej w sztyfcie, gumka, nożyczki,
temperówka, kredki miękkie,
 w plecaku: 2 zeszyty 16 kartkowe – (1 w kratkę i 1 w 3 linie do nauki
pisania), 1 zeszyt do informacji w kratkę (32 – kartkowy), patyczki do
liczenia,
 w podpisanym segregatorze, który pozostanie w klasie: teczka
rysunkowa, blok rysunkowy biały, blok rysunkowy kolorowy, blok
techniczny kolorowy, zeszyt kolorowy do wycinanek x 2, farby plakatowe,
zestaw pędzli, kubek do wody, pastele, plastelina, krepa (dwa kolory).

PROSIMY PODPISAĆ WSZYSTKIE PRZYBORY, ZESZYTY I ĆWICZENIA
Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego,
Anna Bielińska - wychowawczyni klasy 1a
Sabina Rumińska – wychowawczyni klasy 1b

