Informacje ważne dla rodziców pierwszoklasistów w roku szkolnym 2018/2019
Pierwsze zebranie z rodzicami odbędzie się 11 września 2018 r. o godz. 17.00 w budynku „A”

Wychowawcy klas pierwszych:
IA- pani Ewa Chmurska (sala 104, I piętro)
IB- pani Mirosława Jankowska (sala 204, II piętro)
IC – pani Bożena Cholewińska (sala 102, I piętro)
ID – pani Magdalena Witczak (sala 201, II piętro)
Informacje o szkole:
Świetlica szkolna czynna w godz. 7.00 – 17.00
Uczniowie mogą przebywać w budynku „A” od godz.7.30.
Obiad dla uczniów klas I – III wydawany jest w stołówce szkolnej (budynek „B”) po skończonych lekcjach.
Podręczniki:
Podręczniki i zestawy ćwiczeń dla uczniów są zapewnione z dotacji MEN – dzieci otrzymają je w szkole.
Jeżeli dziecko będzie uczęszczało na religię należy we własnym zakresie zakupić książkę i karty pracy:
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – autorzy: ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak -wydawnictwo
Św. Wojciech.
Ważne:
 Elementy wyprawki zostaną omówione przez wychowawców 3 września 2018r. i 11 września 2018r.
 Strój na zajęcia wychowania fizycznego - biała koszulka, białe skarpety, granatowe spodenki,
wygodne i bezpieczne obuwie sportowe.
 W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
 Strój galowy wymagany w kolorystyce biało – granatowej lub biało - czarnej.
 Codzienny strój szkolny - obowiązuje strój estetyczny, schludny o stonowanej kolorystyce ( zgodnie
z zapisem w Statucie Szkoły).
Inne sprawy organizacyjne:
 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla klas I odbędzie się 3 września 2018 r. – harmonogram
na drzwiach budynku i na stronie internetowej szkoły. Po powitaniu przez dyrektora szkoły, dzieci
poznają swoich wychowawców i przejdą do sal lekcyjnych. Tego dnia dzieci obowiązuje strój
galowy.
 W pierwszym miesiącu nauki dzieci czekają na swoich wychowawców na parterze w budynku „A”
i razem z nim przechodzą do sal lekcyjnych. Po zakończonych zajęciach dzieci są zawsze
odprowadzane przez nauczycieli do szatni i świetlicy szkolnej.
 Plan lekcji podany zostanie dzieciom i rodzicom 3 września 2018 r.
 Przybory szkolne lub książki mogą być pozostawiane przez uczniów w szafkach w salach
lekcyjnych.
 Zapisy do świetlicy rozpoczną się od 3 września 2018 r. w świetlicy szkolnej.
 Zapisy na obiady będą dokonywane od 3 września 2018 r. w sali 209 w budynku „A”.

Życzymy Państwu i Dzieciom słonecznych wakacji
i niezapomnianych wrażeń
Do zobaczenia 3 września 2018 roku!

