


Rozkład zajęć:

 Zajęcia lekcyjne w klasach I: jednozmianowość

 Religia/ etyka:  na podstawie oświadczenia 
rodziców złożonego w sekretariacie szkoły (jak 
najwcześniej) – formularz na stronie szkoły (w 
zakładce Rekrutacja)

 Zajęcia dodatkowe organizowane przez 
szkołę: zgodnie z grafikiem ustalonym we 
wrześniu (strona szkoły)



Baza lokalowa szkoły

 32 sale lekcyjne (14 dla klas 1-3 i 18 dla klas 4-7);

 Świetlica (blok B);

 2 sale gimnastyczne;

 3 sale fitness;

 Stołówka;

 Gabinet pedagoga/ psychologa;

 Biblioteka;

 Zewnętrzna część sportowo- rekreacyjna ;

 Gabinet pielęgniarki szkolnej.



Oddziały (stan na 6 czerwca 2019r.):

 Klasy I: 131 dzieci

 Planowane: 6 oddziałów  (ostateczna decyzja w 
sierpniu)

 Maksymalna liczba dzieci w oddziale: 25

 Decyzja o przyjęciach dzieci spoza obwodu szkoły 
zostanie podjęta po rozpoczęciu roku szkolnego 



Zasady tworzenia oddziałów

1. Wiek

2. Miejsce zamieszkania  (organizacja  dojazdów)

3. Zróżnicowanie (chłopcy / dziewczynki)



Stołówka szkolna

,,Catering Ksenia Urbaniak” 
tel. 512 303 700

Obiad dwudaniowy + napój (w abonamencie): 9 zł
- zupa: 3 zł
- drugie danie: 6 zł

Obiady jednorazowe: 11 zł
- zupa 3 zł
- drugie danie 8 zł

Obiad bezglutenowy: 12 zł
- zupa 3 zł
- drugie danie 10 zł



Ubezpieczenie

 Każdy rodzic może ubezpieczyć swoje dziecko od 
następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie 
szkoły i poza nią.

 Decyzję o wysokości składki i nazwie 
ubezpieczyciela podejmie Dyrektor Szkoły w 
porozumieniu z Radą Rodziców – informacja na 
pierwszym spotkaniu z wychowawcą we wrześniu.



Świetlica szkolna

W świetlicy szkolnej prowadzone będą działania 
opiekuńczo- wychowawcze 

w godzinach 6.30- 17.00. 

Przez cały czas pobytu w świetlicy dzieci mają 
zapewnioną opiekę nauczycieli- wychowawców, 
również podczas posiłków w stołówce szkolnej.



Obuwie zamienne

W szkole obowiązuje obuwie zamienne na jasnej 
podeszwie.



Opieka specjalistyczna

 Uczniowie potrzebujący specjalistycznej opieki 
zastaną objęci opieką specjalistów : logopeda, 
pedagog, psycholog, socjoterapeuta, terapeuta 
pedagogiczny i pielęgniarka szkolna.

 Opinie, orzeczenia dzieci przekazujemy  jak 
najszybciej do sekretariatu szkoły.



Podręczniki klasa I

 Podręczniki i ćwiczenia – bezpłatne

 Podręcznik i ćwiczenia do Religii – w zakresie 
rodziców

 Spis podręczników szkolnych dostępny będzie na 
stronie szkoły (po 20 czerwca)



INFORMACJE OGÓLNE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 
ODBĘDZIE SIĘ 2 września 2019r. 

O GODZ. 11.00.

Dziękuję za uwagę!


