INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
Rozpoczęcie roku szkolnego
4 września o godz. 9.20 pierwszoklasiści spotkają się w

salach lekcyjnych ze swoimi

wychowawcami. Na drzwiach sali wywieszona będzie lista uczniów danej klasy. Rodziców prosimy
o odprowadzenie dziecka do sali. Następnie, po spotkaniu w klasie, dzieci z wychowawcą udadzą się do sali
gimnastycznej, aby wziąć udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018.

Podręczniki
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klasy I uczniowie otrzymają we wrześniu w szkole.
Z regulaminem wypożyczania podręczników rodzice i uczniowie zostaną zapoznani na początku roku
szkolnego. Wszystkie książki, ćwiczenia, zeszyty powinny być oprawione i podpisane na okładce z przodu.

Przybycie do szkoły i powrót do domu
Rodzice lub osoby upoważnione (w formie pisemnej) przyprowadzają i odbierają dziecko ze szkoły.
Po zakończonych zajęciach uczniowie korzystający ze świetlicy zostają odprowadzeni przez nauczycieli do
sali świetlicowej. Pozostałe dzieci pod opieką nauczyciela udają się do szatni, gdzie zostają przekazane
rodzicom / osobie upoważnionej. Prosimy o punktualne przybycie po dziecko.
Rodzice, którzy odbierają dziecko ze świetlicy szkolnej, winni udać się do sali świetlicowej, zgłosić
nauczycielowi świetlicy odbiór dziecka, następnie oczekują na nie na korytarzu.

W szatni
Dziecko może być odprowadzone do szatni przez rodzica. Powinno posiadać obuwie na zmianę na
jasnej podeszwie i podpisany worek. Obuwie przechowujemy w workach. Wieszaki, na których dzieci
pozostawiają swoje rzeczy są numerowane. Na początku roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje stały
numer. Prosimy o zwrócenie uwagi na samodzielność dziecka w zakładaniu odzieży, butów, wiązaniu
sznurowadeł, zapinaniu guzików, zasuwaniu zamków.
Ze względów organizacyjnych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, rodzice / opiekunowie
proszeni są o sprawne opuszczanie szatni po odprowadzeniu tam dziecka.
Uczniowie udają się na lekcje pod opieką nauczyciela 5 minut przed ich rozpoczęciem. Po tym czasie rodzic
jest zobowiązany odprowadzić dziecko do sali lekcyjnej. Prosimy o punktualność.

Posiłki
Rodzice powinni pamiętać o przygotowaniu dla dziecka drugiego śniadania oraz napoju
w plastikowej butelce. Istnieje możliwość spożywania obiadu przez dziecko w szkole po wcześniejszym
uzgodnieniu z wychowawcą. Dzieci mają również możliwość korzystania ze sklepiku szkolnego przed i po
lekcjach.

Toalety
W szkole znajdują się toalety przystosowane do potrzeb młodszych uczniów. Zadaniem rodziców
jest odpowiednie przygotowanie dziecka do zgłaszania nauczycielowi potrzeby skorzystania z toalety oraz
do samodzielności w czynnościach higienicznych i samoobsługowych.

Zajęcia dodatkowe
Na początku roku szkolnego rodzice mogą wybrać dla dziecka zajęcia pozalekcyjne dodatkowe
bezpłatne i płatne. Zapisy na zajęcia bezpłatne odbywają się w porozumieniu z wychowawcami. Sprawy
związane z udziałem dziecka w zajęciach płatnych organizowanych na terenie szkoły należy uzgadniać
wyłącznie z ich organizatorami.

Zeszyt do korespondencji
Każde dziecko powinno posiadać Zeszyt do korespondencji. Jest to jeden ze sposobów komunikacji
pomiędzy szkołą a rodzicami. Zeszyt ten uczeń powinien mieć ze sobą codziennie. Rodzice zobowiązani są
każdorazowo do podpisywania zawartych w nim informacji. Jest to także miejsce, gdzie rodzice wpisują
usprawiedliwienia nieobecności dziecka oraz inne informacje, które chcą przekazać wychowawcy.
Na pierwszej stronie tego zeszytu powinny być umieszczone następujące informacje: imię i nazwisko
dziecka, dane kontaktowe rodziców (numer telefonu) i wzory ich podpisów.

Informacje dodatkowe
Rodzice proszeni są o poinformowanie na piśmie do dnia 1 września dyrektora szkoły lub
wychowawcę klasy o wszelkich przeciwwskazaniach w realizacji zajęć organizowanych przez szkołę
(np. uczulenia, alergie pokarmowe, choroba lokomocyjna itp.)

Wyprawka szkolna pierwszoklasisty
Drogi Rodzicu! Przygotuj wspólnie z dzieckiem wyprawkę.
Oto lista niezbędnych rzeczy:
Plecak – aby służył dziecku jak najlepiej powinien być lekki, usztywniony, w odpowiednim rozmiarze. Koniecznie
należy sprawdzić wagę samego plecaka, gdyż mały uczeń
ń nie powinien dźwigać na plecach więcej, niż 3-4
3 kg
(Światowa Organizacja Zdrowia określiła prawidłowy ciężar plecaka czy tornistra jako nieprzekraczający 10% masy
ciała dziecka). Same zeszyty, podręczniki i przybory szkolne stanowią już nie lada obciążenie dla wiotkiego kręgosłupa
dziecka, wskazane jest więc, by zadbać o jak najniższą wagę tornistra - około 1 kg to absolutne maksimum. Bardzo
ważne jest, by w tornistrze znajdowała się odpowiednia ilość sztywnych przegródek, co ułatwi dziecku zachowanie
porządku oraz pozwoli oddzielić zeszyty od drugiego śniadania.
Pierwszoklasiści mają możliwość pozostawienia części podręczników, ćwiczeń i zeszytów w szkole.
Piórnik – niech dziecko wybierze go samo, ale zadbaj by nie był ogromny. W piórniku
órniku powinny znaleźć się: ołówki
(kilka średniej miękkości - HB, B, 2B, najlepiej trójkątne), dobra gumka myszka, linijka, nożyczki, klej w sztyfcie,
kredki ołówkowe, temperówka,, pióro ze stalówką (od drugiego semestru).
•

Zeszyty:
o

po 2 - 16 kartkowe w kratkę
atkę i w kolorowe linie;
linie

o

32 kartkowy do korespondencji.

•

Teczka A4 na gumkę - 2 szt.

•

Pisaki;

•

Strój sportowy (biała koszulka, ciemne spodenki, tenisówki na jasnej podeszwie);
podeszwie) worek na strój sportowy;

•

Strój galowy:

•

o dziewczynki: biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka;
o chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie
Obuwie na zmianę na jasnej podeszwie do klasy (w worku);

•

Pojemnik na śniadanie.

WSZYSTKIE RZECZY DZIECKA POWINNY BYĆ PODPISANE!
PODPISANE

Ze względów organizacyjnych - materiały plastyczne mogą zostać zakupione zbiorowo dla całej klasy po
uzgodnieniu na pierwszym spotkaniu Rodziców.
Rodziców Będą to: farby plakatowe i akwarelowe, bloki techniczne białe i
kolorowe A4 i A3, papier kolorowy, kredki pastele olejne, kubki na wodę, zestaw pędzli różnej grubości, plastelina,
koszulki na dokumenty, papier ksero mix kolorów, segregatory,
segregatory, ewentualnie inne wg potrzeb.

Opracował: zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

