INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
rok szkolny 2018/2019
Rozpoczęcie roku szkolnego
3 września 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 2018/2019.

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.
Podręczniki i ćwiczenia do religii i etyki rodzice zapewniają we własnym zakresie.

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 przekazanie na piśmie informacji wychowawcy lub Dyrektorowi uznanych przez
nich za istotne dane o stanie zdrowia (np. uczulenia, alergie pokarmowe, choroba lokomocyjna itp.),
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka do dnia 1 września oraz każdorazowo o zmianie tego
stanu w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Szkole odpowiedniej opieki oraz stosowania właściwych
metod opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka (§ 36 ust. 3 pkt.18 Statutu Szkoły).

