
INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW  

PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

1. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są do noszenia identyfikatora, który służy  

do otwierania drzwi wejściowych pomiędzy szatnią a dolnym holem, potwierdzania 

odbioru obiadu w stołówce szkolnej oraz rejestracji wypożyczonych w bibliotece 

książek. Rodzice proszeni są o wniesienie u intendenta szkoły  ( pokój obok drzwi 

wejściowych na dolnym holu) opłaty za identyfikator w kwocie 9 złotych  

do 30 czerwca 2018 r. oraz dostarczenie podpisanego zdjęcia legitymacyjnego 

swojego dziecka do wykonania legitymacji szkolnej. 

2. Rodzice uczniów klas pierwszych kupują tylko podręcznik do religii ( informacje  

o tytule i autorze będą umieszczone na tablicy ogłoszeń przy szkole oraz na stronie 

internetowej szkoły). Uczniowie klas pierwszych we wrześniu otrzymają  

od wychowawców zestawy ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej i języka 

angielskiego, natomiast podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka 

angielskiego wypożyczą razem z wychowawcą w bibliotece szkolnej. 

3. Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego kupują pakiet edukacyjny oraz podręcznik 

do religii ( informacje o tytułach i autorach będą umieszczone na tablicy ogłoszeń przy 

szkole oraz na stronie internetowej szkoły). 

4. Wyprawki (wykazy przyborów szkolnych) dla uczniów oddziału przedszkolnego  

oraz klas pierwszych dostępne będą na tablicy ogłoszeń przy szkole oraz stronie 

internetowej szkoły. 

5. Zapisy do świetlicy odbędą się w dniach 25.06 - 06.07.2018 r. Termin uzupełniający 

27 - 31.08.2018 r. Aktualny wniosek dostępny będzie od 25 czerwca 2018 r.  

w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. 

6. Rodzice uczniów uczęszczających do świetlicy zakupują u nauczycieli świetlicy 

bezimienną kartę rodzica (4 zł /sztuka), która służy do odbioru dziecka ze świetlicy 

szkolnej. 

7. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Opłaty za obiady 

można dokonywać u intendenta szkoły oraz poprzez wpłaty na konto podane  

na stronie szkoły (cena jednego obiadu w roku szkolnym 2017/2018 wynosiła 3 zł). 

Abonament za obiady w miesiącu wrześniu będzie można opłacić na początku 



września (wyznaczone dni), natomiast za kolejne miesiące należy wnosić opłaty  

w wyznaczonym, nieprzekraczalnym terminie w  miesiącu poprzednim. 

8. W szkole obowiązują stroje uczniowskie ( od oddziału przedszkolnego). Są to: 

niebieskie koszulki polo z krótkim i długim rękawem, granatowa bluza oraz żółta 

koszulka na zajęcia w - f. 

Terminy mierzenia i zamawiania strojów: 25 – 29 czerwca godzina 10.00 – 15.00. 

Cennik dostępny będzie w terminie mierzenia, a odpłatności należy dokonywać  

w dniu składania zamówienia. 

9. W szkole obowiązuje zmiana obuwia. Uczniowie proszeni są o noszenie butów z białą 

podeszwą. 

10. Uczniowie pozostawiają ubrania wierzchnie i worki z obuwiem w szatni  

na wyznaczonym dla klasy wieszaku. Rodzice mogą również złożyć w sekretariacie 

szkoły podanie skierowane do Rady Rodziców z prośbą o zakup zamykanej szafki, 

którą uczeń będzie użytkował przez cały okres nauki w szkole i po latach przekaże ją  

jako darowiznę Radzie Rodziców. Rozpatrzenie podań nastąpi na zebraniu Rady 

Rodziców w miesiącu sierpniu lub wrześniu. Koszt szafki to około 120 złotych.  

11. Grupowanie zespołów uczniów klas pierwszych nastąpi do 29 czerwca 2018 r.  

Dnia 29 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 w gablocie w budynku szkoły 

(gablota przy wejściu) zostaną  umieszczone  listy uczniów poszczególnych 

oddziałów klas pierwszych.  

12. Pani wicedyrektor Anna Pluta umieści w  planie  lekcji dla szkoły zajęcia dla 

wszystkich klas pierwszych trzy dni na rano i dwa dni na popołudnie (szkoła pracuje 

systemem dwuzmianowym). 

13. Dokumentem obowiązującym w szkole jest Dziennik Librus Synergia. Rodzice 

uczniów klas pierwszych otrzymają we wrześniu od wychowawców login i hasło 

dostępu. 

14. Rodzice uczniów posiadających Orzeczenie o niepełnosprawności oraz Orzeczenie  

lub Opinię wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną proszeni są  

o dostarczenie kopii tych dokumentów do sekretariatu szkoły. 

15. Informacja  kierowana do rodziców i opiekunów przez Panią Iwonę Kubiak -  

logopedę szkolnego. 

Osoby mające wątpliwości co do dojrzałości językowej swojego dziecka mogą 

skorzystać z konsultacji logopedycznej w dniu 25 czerwca w godzinach 15:00 – 18:00. 

Pani Iwona Kubiak będzie pełniła  dyżur w gabinecie logopedycznym. Rodzic mający 

jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości wymowy swojego dziecka może 



poprosić o badanie przesiewowe w wyżej wymienionym dniu. Jeżeli wynik badania 

będzie wskazywał konieczność terapii, wówczas rodzic musi udać się do Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w celu dokonania pełnego badania logopedycznego  

i uzyskania pisemnej opinii logopedycznej. 

W przypadku dużego zainteresowania, konsultacje będą przedłużone, a informacja  

o terminie zostanie zamieszczona w gablocie przed szkołą i na stronie internetowej 

szkoły. 

 

 

 

   


