INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS
PIERWSZYCH

▪

planowane jest utworzenie 6 klas pierwszych

▪

zajęcia odbywać się będą w systemie dwuzmianowym w budynku B
piętro)

▪

przerwy dostosowane są do potrzeb dzieci i ich możliwości, jednak praca
wg dzwonków wymuszona jest niejednokrotnie planem zajęć (zmiana
nauczyciela lub sali lekcyjnej)

▪

wiele zajęć edukacyjnych organizowanych jest poza terenem szkoły –
w formie lekcji muzealnych, bibliotecznych, wyjść do teatru, kina, filharmonii,
Centrum Poznawczego, ZOO itd. – część z nich w ramach realizacji projektu
SZKOŁA W MIEŚCIE

▪

dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych organizuje się różne
zajęcia edukacyjne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktycznowyrównawcze, psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, RSA Biofeedback, EEG
Biofeedback, gimnastyka korekcyjna, rozwijające uzdolnienia (po rozpoznaniu
potrzeb)

(I

ŚWIETLICA SZKOLNA
▪

w świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom
odpoczynek, interesujące spędzanie czasu wolnego od nauki, przyjazną atmosferę

▪

bezpieczeństwo jest nadrzędną zasadą organizacji pracy w świetlicy

▪

świetlica pracuje w godz. 6.45 - 17.00
✓ obowiązuje osobisty odbiór dzieci tylko przez upoważnione osoby
(Karta Świetlicy) – dzieci nie są wypuszczane „na telefon” i do rodziców
czekających przed szkołą
▪ nauczyciele świetlicy prowadzą różne formy zajęć dostosowanych do kondycji
psychofizycznej dzieci :
✓ zajęcia czytelnicze
✓ zajęcia plastyczne
✓ zajęcia muzyczne
✓ zajęcia ruchowe
✓ gry i zabawy integracyjne
✓ spacery i wyjścia na boisko szkolne
✓ odrabianie zadań domowych
▪

w sprzyjających warunkach pogodowych dzieci spędzają czas na szkolnym
podwórku,

▪

obiady - uczniowie uczęszczają na obiady pod opieką nauczycieli świetlicy

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I
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•

tornister/plecak (lekki) odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka
(z
usztywnioną tylną częścią),
dobrze wyposażony piórnik: 2 ołówki HB, dobra gumka do mazania, kredki
ołówkowe (wystarczy 6-8 kolorów), temperówka z pojemnikiem, linijka (20cm),
nożyczki o zaokrąglonych metalowych ostrzach (uczniowie leworęczni powinni
mieć nożyczki przeznaczone dla dzieci leworęcznych),
klej w sztyfcie!
blok techniczny biały i kolorowy A4
kolorowy papier (tzw. wycinanki)
plastelina (6-8 kolorów)
farby plakatowe (12 kolorów)
2 pędzle (gruby i cienki z jasnego sztywnego włosia)
strój na w-f (czarne lub granatowe spodenki i biała gładka koszulka, obuwie
sportowe wiązane lub na rzepy na białej podeszwie) spakowane w podpisany
worek z materiału,
obowiązkowy strój szkolny (galowy):
✓ biała bluzka / granatowa lub czarna spódnica
✓ biała koszula / granatowe lub czarne spodnie
(uczniowie ubierają strój galowy zawsze na uroczystości szkolne)
obuwie zmienne na białej podeszwie
Zakup dodatkowych przyborów szkolnych – do ustalenia
z wychowawcą klasy na pierwszym zebraniu dla rodziców we wrześniu!

