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Szanowni Państwo!

W bieżącym roku, ze względów bezpieczeństwa Państwa oraz uczniów

korzystających aktualnie z opieki świetlicowej i konsultacji z nauczycielami, nie spotkamy

się na tradycyjnym zebraniu dyrekcji z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów. Przekazuję

więc Państwu kilka podstawowych informacji związanych z rozpoczęciem nauki przez

Wasze dzieci.

Oczywiście wszystko, co Państwu przekazuję, opiera się na założeniu, że

1 września 2020 roku dzieci będą mogły bezpiecznie rozpocząć naukę.

Z poważaniem – Jacek Tomana, dyrektor ZSP 7.



Organizacja pracy w roku 2020 - 2021

- Utworzone zostaną cztery klasy pierwsze.

- Nauka dla dzieci klas pierwszych odbywać się będzie w godzinach 
od 800 do 1130 lub 1235 (cały tydzień I zmiana).

- W roku szkolnym 2020 – 2021 część uczniów klas I - III uczyć się 
będzie w budynku Szkoły (ul. Skotnicka 86), a część w tzw. drugiej 
lokalizacji (ul. Lubostroń 1). Dowóz do i z drugiej lokalizacji 
zapewnia Szkoła.



Dydaktyka – jakie zajęcia będą mieli uczniowie 
klas pierwszych?

- Edukacja wczesnoszkolna – 18 g. (z zajęciami komputerowymi i 
wychowaniem fizycznym), prowadzi wychowawczyni;

- język angielski 3 g., z nauczycielem języka angielskiego;

- religia 2 g. (nieobowiązkowo).

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.



Opieka
- Przyprowadzanie i odbieranie dzieci, pobyt dziecka w szkole, dowóz do drugiej 
lokalizacji - regulować będą procedury, które z uwzględnieniem sytuacji 
epidemicznej zostaną opracowane i przedstawione Państwu na początku roku 
szkolnego.

- Świetlica czynna w godzinach 700 – 1700.

Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas 
pracy ich rodziców, organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 
uczniowi opieki w Szkole. 

Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących. Wymagane jest 

potwierdzenie zatrudnienia. (§21 ust.1 pkt.2 i 6 Statutu Szkoły). Rodzice, którzy dotychczas nie 
zapisali dziecka do świetlicy, będą mogli zrobić to we wrześniu.

- Obiady realizować będzie firma cateringowa. Będą one dostępne dla wszystkich 
uczniów. 

- Dyżury pielęgniarki odbywać się będą według harmonogramu ustalanego na 
początku roku szkolnego.



Baza Szkoły i oferta edukacyjna

- Szkoła oferuje 10 sal lekcyjnych, 3 sale świetlicowe, pracownię komputerową, 
salę gimnastyczną, aulę, bibliotekę, gabinet logopedyczny, stały dostęp do wody 
pitnej, wiatę rowerową.

- W budynku przy ul. Lubostroń dzieci będą korzystać z czterech sal lekcyjnych.

- Do dyspozycji uczniów są dwa boiska, bieżnia, tereny zielone.

- Ofertę zajęć pozalekcyjnych przedstawimy na początku roku szkolnego.

- Od wielu lat organizujemy imprezy lokalne – Peryferiadę oraz Przegląd 
teatrzyków Szkolnych.



Bezpieczeństwo

Zasady bezpośredniej opieki podczas zajęć i wycieczek, sposoby 

usprawiedliwiania nieobecności, procedury komunikacji z 

wychowawczynią, funkcja dziennika elektronicznego – to niektóre z 

tematów, jakie wychowawczynie omówią z Państwem na początku roku 

szkolnego.



Najczęstsze pytania
• Do której klasy pójdzie moje dziecko?

- Podział na klasy zostanie dokonany pod koniec sierpnia. Postaram się uwzględnić Państwa prośby 

w tym względzie. Grupy przedszkolne z reguły przechodzą w całości do danej klasy pierwszej. 

Liczebność klas nie może przekraczać 25 uczniów.

• Jak wyglądać będzie rozkład zajęć pierwszoklasisty?

- Uczeń rozpoczyna lekcje o 800. Po lekcjach jest odebrany przez rodzica lub korzysta z opieki 

świetlicowej. Może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Przez cały czas pobytu w szkole 

pierwszoklasista znajduje się pod opieką konkretnego nauczyciela.

• Skąd wziąć podręczniki?

- Podręczniki i ćwiczenia uczeń otrzymuje bezpłatnie w szkole (z wyjątkiem podręcznika do religii). 

Wykaz podręczników obowiązujących w SP 66 zostanie zamieszczony na stronie szkoły do końca 

czerwca.

• Jak wygląda wyprawka szkolna, czyli co trzeba kupić w wakacje?

- Tą informację znajdziecie Państwo w notatce wychowawczyń klas pierwszych.



Dziękuję za uwagę


