
Szanowni Państwo, 

W związku z wyjątkową sytuacją jaką spowodował stan epidemii w naszym kraju, 

zmuszeni jesteśmy do  odwołania corocznego zebrania przyszłych klas 1. Zebranie to było 

tradycją w naszej szkole, podczas spotkania mogliśmy Państwu przedstawić najważniejsze  

informacje, które były przydatne  do szykowania wyprawki szkolnej oraz pokazywały jak 

funkcjonuje nasza placówka. Mogliście Państwo również poznać przyszłych wychowawców 

swoich dzieci.  

W tym roku za pośrednictwem tej wiadomości postaramy się poinformować Państwa 

o wszelkich niezbędnych sprawach dotyczących funkcjonowania w szkole naszych 

przyszłych uczniów. 

Jednym z głównych zadań– nauczania zintegrowanego jest łagodne wprowadzenie 

dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie 

do samorozwoju. Nasza szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do 

nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

Najważniejszym dla nas celem kształcenia jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.Proces wychowania i kształcenia 

prowadzony w klasach I-III naszej szkoły umożliwia dziecku odkrywanie własnych 

możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń. Edukacja na tym etapie jest 

ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia.  

Kształcenie na I etapie edukacyjnym kontynuuje rozpoczęty w przedszkolu proces 

adaptacji do współpracy w grupie oraz proces indywidualnej i grupowej aktywności 

poznawczej. Pozwala to uczniom na stopniowe rozpoznawanie różnych wzorów uczenia się, 

umożliwia pełne i bardziej świadome uczestnictwo w procesie edukacyjnym, a także 

optymalne wykorzystanie swojego potencjału. 

Rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie to dla każdego dziecka ogromne przeżycie  

i wyzwanie. W sprostaniu mu pomogą dobre książki, które łączą w optymalny sposób zabawę 

i naukę. Ich celem powinno być wyzwalanie kreatywności oraz samodzielności uczniów,  

a także odpowiednie przygotowanie ich do czytania, pisania oraz liczenia. Obecne 

podręczniki oraz ćwiczenia, to publikacje atrakcyjne wizualnie, z dodatkami multimedialnymi 

oraz wieloma pomocami dydaktycznymi. Podręczniki przygotowane przez wydawnictwo 

WSiP wraz z ćwiczeniami i materiałami edukacyjnymi są bezpłatnie udostępniane przez 

szkołę. 

Jedną z przyjemniejszych spraw, w której dzieci bardzo chętnie pomagają jest zakup 

wyprawki szkolnej. Poniżej przedstawiamy Państwu najbardziej potrzebne rzeczy na cały rok 

szkolny. Przekazujemy Państwu tęlistę ponieważ doskonale wiemy jak ważna jest to kwestia 

dla przyszłych uczniów.  

Wyprawka dla klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 

1. Zeszyt 16- kartkowy w 3 linie - najlepiej kolorowe 

2. Zeszyt 16 - kartkowy w kratkę (matematyka) – bez dodatkowych kolorów 

3. Blok rysunkowy formatu A4 

4. Blok rysunkowy formatu A3 

5. Blok techniczny kolorowy 

6. Krepina 3 kolory (2 + 1oryginalny) 

7. Farby plakatowe + 2 pędzle /cienki i gruby/ (podpisane) 



8. Kubek na wodę (podpisany) 

9. Plastelina (podpisana) 

10. Kredki świecowe – najlepiej BAMBINO (podpisane) 

11. Kredki - pastele olejne (podpisane) 

12. Przybory wyposażenia piórnika: 3 ołówki, kredki ołówkowe, gumka, temperówka 

z pojemniczkiem, klej w sztyfcie, dobrze tnące nożyczki z zaokrąglonymi czubkami, 

linijka. 

13. Strój gimnastyczny w worku -biała koszulka , czarne spodenki, białe skarpetki oraz 

nie ślizgające się obuwie sportowe. 

14. I najważniejsze- piórnik i plecak według upodobań przyszłego ucznia.  

 

Bardzo prosimy podpisać wszystkie rzeczy dziecka. Rzeczy przynosimy do szkoły  

w osobnej torbie w pierwszym tygodniu września- wychowawcy klas poinformują  

o konkretnym terminie. Nie przychodzimy z rzeczami na rozpoczęcie roku szkolnego. 

W naszej szkole dzieci uczą się na dwie zmiany. W związku z tym bardzo ważną 

kwestią jest dla nas świetlica szkolna. Głównym zadaniem świetlicy jest organizowanie 

opieki wychowawczej uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia opiekiw szkole. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 do 17.00. 

Świetlica wymaga pisemnych upoważnień z datą i podpisem w przypadku: 

a) samodzielnego powrotu dziecka do domu: 

b) odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun; 

 

Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do świetlicy szkolnej: 

Katy zapisu do świetlicy oraz Deklaracja o korzystaniu z busa szkolnego znajdują się na 

stronie szkoły w zakładce Rodzice – Dokumenty. 

Najistotniejsze w naszej placówce są kwestie bezpieczeństwa. Każdy wychowawca, 

nauczyciel pracuje zgodnie z określonymi procedurami obowiązującymi w naszej szkole. 

Procedury te szczegółowo zostaną Państwu przekazane podczas pierwszego zebrania we 

wrześniu, jednak już teraz pragniemy Państwa poinformować o obowiązku wypełnienia 

upoważnień do odbioru dziecka ze szkoły przez inne osoby, prosimy także nie dziwić się,  

gdy w pierwszych dniach września zostaną Państwo poproszeni o pokazanie dowodu 

osobistego.  

Jedną z najbardziej nurtujących Państwa kwestii są nazwiska wychowawców. 

Wychowawcami klas pierwszych zgodnie z planem na rok szkolny 2020/2021 będą 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z pełnymi kwalifikacjami do nauki Państwa dzieci: 

mgr Natalia Ciróg 

mgr Magdalena Czajkowska 

mgr Paulina Gibki 

mgr Anna Łobos  

 Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje zaspokoiły Państwa ciekawość 

oraz na ten moment udało nam się odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Zapraszamy 

również do odwiedzania i śledzenia informacji pojawiających się na stronie internetowej 

szkoły.  

 


