Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, a co za tym idzie brakiem możliwości
zorganizowania spotkania na terenie szkoły, przekazujemy najważniejsze informacje
dotyczące uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w naszej szkole w roku
szkolnym 2020/2021
1. Dzieci pracują w systemie bez dzwonkowym - długość zajęć i przerw reguluje
nauczyciel na podstawie obserwacji pracy, zachowania oraz możliwości dzieci.
2. Uczniowie podczas pobytu w szkole zmieniają obuwie, mogą do tego celu używać
obuwia sportowego, które później wykorzystają w czasie lekcji w.f.

3. Klasa sportowa pływacka w dniach zajęć na basenie w oddzielnym nieprzemakalnym
worku lub torbie sportowej musi posiadać: klapki, ręcznik, strój kąpielowy (dokładne
informacje podadzą trenerzy na początku roku szkolnego).
4. Śniadania przyniesione z domu dzieci jedzą w czasie wspólnej przerwy śniadaniowej
w sali, poza tym jeść i pić mogą również podczas innych przerw. Napoje prosimy
dawać w termosach lub plastikowych opakowaniach.

5. Do świetlicy po lekcjach klasę odprowadza nauczyciel, a jeśli dziecko jest odbierane
bezpośrednio po zajęciach, przekazuje dziecko przed szkołą rodzicom lub osobom
upoważnionym.
6. Przez cały wrzesień nauczyciele rozpoczynający z dziećmi lekcje zabierają uczniów od
rodziców lub opiekunów 10 minut przed rozpoczęciem zajęć przed szkołą, od
października dzieci wchodzą same do szkoły.

7. Podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego. Ćwiczenia są
własnością dzieci, podręczniki natomiast na końcu roku szkolnego muszą wrócić do
biblioteki. O tym, jakie książki lub przybory uczniowie zostawiają w szkole decydują
wychowawcy.

8. Każdy uczeń posiada swój piórnik wyposażony w przynajmniej dwa dobrze naostrzone
ołówki, kredki ołówkowe, gumkę, klej w sztyfcie, nożyczki oraz temperówkę z
pojemniczkiem na wiórki powstające podczas ostrzenia. Dzieci w klasie pierwszej nie
piszą długopisami i piórami i nie używają pisaków.
9. Każde dziecko ma też dwa zeszyty 16 kartkowe: jeden w kratkę, drugi w cienkie linie
( na początku najlepiej żeby liniatura była kolorowa, ponieważ ułatwi to dzieciom
prawidłowe rozmieszczanie liter)
10. Wszelkie wyprawki plastyczne potrzebne dzieciom w szkole najlepiej kompletować
po ustaleniu szczegółów z wychowawcą.
11. Dzieci przebierają się na w.f w stroje do tego przeznaczone, prosimy o wygodne
spodenki i koszulki oraz bezpieczne obuwie sportowe, jeśli dziecko potrafi dobrze
wiązać buty, może ono być wiązane, a jeśli nie to na przylepce. Rzeczy najlepiej
podpisać lub zaznaczyć tak, aby dzieci potrafiły rozpoznać to, co do nich należy.
12. W edukacji wczesnoszkolnej na półrocze oraz na koniec roku szkolnego obowiązuje
ocena opisowa. W ciągu każdego półrocza wyniki obserwacji i efekty pracy dzieci są
oznaczone literami od A do F, które nie stanowią ocen, a jedynie opis aktualnych
sprawności i umiejętności dziecka.
13. Dzieci przerwy spędzają w swoich salach pod opieką nauczycieli, same wychodzą
tylko do toalety.

