
Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, a co za tym idzie 
brakiem możliwości zorganizowania spotkania na terenie 
szkoły, chcemy przekazać Państwu najważniejsze informacje 
dotyczące uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę w 
naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022.



➔ W naszej szkole mamy obecnie 15 oddziałów 
edukacji wczesnoszkolnej, które uczą się w salach 
na parterze budynku.

➔ Dzieci pracują w systemie bez dzwonkowym - 
długość zajęć i przerw reguluje nauczyciel na 
podstawie obserwacji pracy, zachowania oraz 
możliwości dzieci, biorąc pod uwagę ich 
indywidualne predyspozycje, a jednocześnie w 
przyjazny sposób przyzwyczajając do zasad pracy 
panujących w szkole.



➔ Umiejętności informatyczne nabywają w specjalnie 
wyposażonej pracowni komputerowej.

➔ Zdrowe śniadania i napoje uczniowie przynoszą z 
domu i jedzą w czasie wspólnej przerwy śniadaniowej 
w sali, poza tym jeść i pić mogą również podczas 
innych przerw, zawsze z zachowaniem zasad higieny.

➔ Zdrowe śniadania i napoje uczniowie przynoszą z 
domu i jedzą w czasie wspólnej przerwy śniadaniowej 
w sali, poza tym jeść i pić mogą również podczas 
innych przerw, zawsze z zachowaniem zasad higieny. 

➔  Jeśli dzieci będą miały ochotę korzystać z obiadów 
przygotowywanych w szkolnej kuchni, wtedy pod 
opieką wychowawcy lub nauczycielki świetlicy udają 
się na posiłek do stołówki.



➔ Aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, do 
świetlicy po lekcjach klasę odprowadza nauczyciel, a 
jeśli dziecko jest odbierane bezpośrednio po zajęciach, 
przekazuje je przed szkołą rodzicom lub osobom 
upoważnionym.

➔ Uczniowie mogą korzystać z zasobów biblioteki 
szkolnej oraz czytelni.

➔ 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.



➔ Uczniowie pod opieką nauczycieli korzystają z 
placu zabaw, boiska szkolnego i ogródka, gdzie 
odbywają się również zajęcia „pod chmurką” nie 
tylko o charakterze sportowym.

➔ Podręczniki i ćwiczenia 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.

➔ W trosce o zapewnienie dzieciom doraźnej opieki 
medycznej codziennie w szkole dyżuruje Pani 
pielęgniarka.



A teraz zapraszamy do obejrzenia naszych 
codziennych działań przedstawionych w 

prezentacji.

https://view.genial.ly/6030e21d72dd1e0da393f418/game-breakout-drzwi-otwarte

