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NIEZBĘDNIK PIERWSZOKLASISTY
Kilka faktów o naszej placówce:
Nasza szkoła jest nowoczesna, przyjazna i bezpieczna; oferuje dobre warunki do nauki oraz
twórczej
zabawy.
Wszechstronnie
wykwalifikowana
kadra
zapewnia
ciekawe
i skuteczne metody pracy z dzieckiem, dbając przy tym o jego komfort psychiczny
i fizyczny. Sprawy związane z bezpieczeństwem i wychowaniem są bowiem naszym priorytetem –
w roku szkolnym 2013/2014 uzyskaliśmy certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. Cieszymy się również
tytułami „Szkoły Przyjaznej Sześciolatkom” i „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Jesteśmy szkołą dialogu i współpracy: stwarzamy warunki do rozwoju samorządności uczniów, we
wszystkich naszych działaniach konsultujemy się z rodzicami, Radą Rodziców oraz instytucjami i
jednostkami
wspierającymi
funkcje
dydaktyczne
i wychowawcze szkoły.
Nasza szkoła jest duża i dobrze wyposażona: posiadamy kilkanaście sal lekcyjnych, w tym
pracownię
komputerową
i
bibliotekę
ze
stanowiskami
komputerowymi
z dostępem do Internetu. Dysponujemy również salą gimnastyczną oraz pomieszczeniem do zajęć
korekcyjnych. Sale klas I-III wyposażone są w odpowiednie meble i pomoce dydaktyczne. W
pomieszczeniach wydzielona jest część rekreacyjna, służąca do organizowania zabaw i wypoczynku
dla dzieci. Nasza świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7:00 do 16:30. Dbamy o
ciekawą ofertę zajęć świetlicowych; działają u nas koła: origami, plastyczne, muzyczne, teatralne,
wiele czasu poświęcamy na zabawy ruchowe.

W szkole działa kuchnia i stołówka - istnieje możliwość wykupienia dwudaniowych obiadów oraz
herbaty. Każde dziecko otrzymuje bezpłatnie mleko. Szkoła przystąpiła także do programu „Owoce
w szkole”.
Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej, który prowadzony jest przez doświadczoną
pielęgniarkę.
Uczniowie mają zapewnioną opiekę specjalistów: pedagogów, psychologa oraz logopedy.
Organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, terapeutyczne oraz
gimnastyki korekcyjnej.
Wszyscy uczniowie
dodatkowych.

mogą rozwijać swoje zainteresowania na różnorodnych zajęciach

Najważniejsze informacje, dokumenty oraz sprawozdania z życia szkoły znajdą Państwo na naszej
na bieżąco aktualizowanej i uzupełnianej stronie internetowej.

Najważniejsze informacje dla rodziców pierwszoklasistów
A. Informacje o systemie szkolnym i organizacji życia szkolnego
1. W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia dla uczniów/uczennic klas I odbywają się w 2
budynkach – przy ulicy Karola Miarki 7 (klasy: A, B, C) i przy ulicy Dobrej 4 (klasy D, E, F)
2. Lekcje trwają od 08:00 do 16:05. Rozkład dzwonków do pobrania z naszej strony
internetowej (zakładka: DOKUMENTY). Poranny dyżur rozpoczyna się o godzinie 07:40.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO
POBYTU UCZNIA W SZKOLE.
3. W czasie przerwy obiadowej (przerwa 5) dzieci mogą zjeść posiłek (zupę
i drugie danie). Obiady są płatne, jednorazowy koszt posiłku to 4 zł (za obiady – 4zł x liczba
dni szkolnych w miesiącu - płacimy do 10 każdego miesiąca, po tym terminie naliczane są
odsetki). Szkoła posiada własną kuchnię, w której przygotowywane są świeże posiłki.
4. Przed lekcjami i po lekcjach (od 07:00-16:30) funkcjonuje świetlica (dla klas
I-III). Aby zgłosić dziecko na świetlicę, należy wypełnić formularz - do pobrania
z naszej strony internetowej (zakładka: DOKUMENTY).
5. W ramach zajęć obowiązkowych szkoła zapewnia: zajęcia zintegrowane, religię
(2 godziny dla chętnych) i/lub etykę (2 godziny dla chętnych), 2 godziny tygodniowo j.
angielskiego, 1 godzinę informatyki oraz zajęcia wychowania fizycznego, które są
realizowane każdego dnia. Uczniowie z zaświadczeniem lekarza-ortopedy mogą
uczestniczyć w zajęciach gimnastyki korekcyjnej (1 h/tygodniowo).
6. Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązywać będzie w naszej szkole dziennik elektroniczny
(patrz: zakładka na stronie szkoły).
7. Przed lekcjami i po lekcjach odbywają się w szkole zespoły wyrównawcze, kółka
zainteresowań i inne dodatkowe zajęcia. Uczniowie/uczennice mogą m.in. rozwijać swoje
talenty w ramach zespołu tanecznego „Stokrotki” lub wokalne poprzez dołączenie się do
„Gwiazdeczek”.
8. Higienistka szkolna pełni dyżury trzy razy w tygodniu (poniedziałki, wtorki i czwartki).

B. Imprezy szkolne, wyjścia klasowe i wycieczki
9. Klasy zwykle wyjeżdżają na 2 jednodniowe wycieczki. Cele, terminy, koszty ustalane są
podczas zebrań z rodzicami.
10. W październiku klasy I-sze zostają przyjęte w poczet uczniów szkoły podczas uroczystego
Ślubowania.
11. W czasie roku szkolnego staramy się możliwie często umożliwiać naszym wychowankom
rozwój społeczny i kulturalny poprzez udział w spotkaniach organizowanych przez lokalne
instytucje.
12. W szkole organizowany jest festyn z okazji Dnia Otwartego. Jest to wielka rodzinna
impreza,
połączona
z
występami
dzieci,
zabawami,
kawiarenką
i wieloma innymi atrakcjami.
13. Staramy
się,
aby
dzieci
uczestniczyły w różnego
rodzaju
szkolnych
i pozaszkolnych konkursach: matematycznych, językowych, sportowych, plastycznych,
recytatorskich.
14. Harmonogram imprez znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły. Tam również
systematycznie publikujemy fotorelacje z wyjazdów, wyjść i imprez szkolnych.
C. Podręczniki i przybory szkolne
15. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie/uczennice otrzymają bezpłatny zestaw
podręczników do klasy 1 (nauczanie zintegrowane). Szczegółowe informacje na
ten temat przekażą wychowawcy na pierwszym zebraniu informacyjnym.
16. Książek jest sporo, ale nie nosimy wszystkich do domu. Dzieci mają możliwość
zostawienia w szkole części podręczników.
17. Wyposażenie (sugerowane):
 lekki tornister;
 cienkie, 16 kartkowe zeszyty - 2 w kratkę i 1 w cienkie linie, zeszyt do religii;
 piórnik
(pióro
wieczne,
2
ołówki
HB,
kredki
ołówkowe
i świecowe, gumka, temperówka, linijka, klej w sztyfcie, taśma klejąca,
bezpieczne nożyczki);
 2 bloki rysunkowe A4 w tym jeden techniczny, 2 papiery kolorowe A4 w tym
jeden techniczny, plastelina, farby plakatowe i akwarelowe, 2 pędzle (średniej
grubości
i gruby);
 ww. materiały przynosimy w podpisanej teczce, która będzie przechowywana
w klasie;
 teczka tekturowa A4 na karty pracy;
 zmienne obuwie do szkoły (najlepiej lekkie obuwie sportowe na gumowej
podeszwie) – koniecznie w podpisanym worku (nie reklamówce), warto
również podpisać buty;
 na w-f: strój sportowy, a w nim biała koszulka bez nadruków, ciemne
spodenki, dres.

