INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW
ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 IM. ARKI BOŻKA
W RACIBORZU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wychowawczynią pierwszej klasy w roku szkolnym 2020/20201 będzie mgr Barbara
Galińska.





Uroczysta akademia z okazji rozpoczęcie roku szkolnego 2020/20201
odbędzie się 1 września o godz. 9.00 na sali gimnastycznej.
Rogi obfitości (Tyty) prosimy o dostarczenie 10 min. przed rozpoczęciem
akademii.
Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.35
W siatkę obowiązujących zajęć edukacji wczesnoszkolnej (22 godziny)
wchodzą: 2 godziny j. angielskiego, 1 godzina zajęć komputerowych i 2
godziny religii.
- Dodatkowo 3 godz. języka mniejszości narodowej niemieckiej dla uczniów, których rodzice
złożyli deklaracje)
- W zależności od warunków związanych z epidemią COVID 19 możliwa jest nauka pływania
w ramach zajęć pozalekcyjnych (dla chętnych).















Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.
Na
uroczystościach
szkolnych
obowiązuje
strój
galowy:
dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka
chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie
Świetlica szkolna funkcjonuje od 7.00 do 8.00 oraz od 12.35 do 16.00.
Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia
zgodnie z obowiązującym regulaminem ( deklaracje do wypełnienia przez
rodziców uczniowie otrzymują od wychowawcy w pierwszych dniach września)
Istnieje możliwość wykupienia obiadów w szkole.
Uczniowie otrzymują kluczyki do osobistych szafek w szatni. Prosimy o
przyniesienie smyczek.
Strój na zajęcia wychowania fizycznego to: biała koszulka, granatowe (
czarne) spodenki, skarpety, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie.
Strój należy włożyć do worka.
Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych
zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą.
Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub
nauczyciela dyżurującego.
Na terenie placówki ( w godzinach urzędowania) uczniom w razie potrzeby
służy pomocą pielęgniarka, psycholog, logopeda i pedagog szkolny.



W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego UONET+ Do pierwszego
logowania należy podać wychowawcy swój adres e-mailowy.

DODATKOWE INFORMACJE
tel. , 32 315 61 95,
e-mail: zspraciborz@poczta.fm
www.zsp1raciborz.pl
INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH
We wrześniu uczniowie otrzymują darmowe podręczniki
i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka
angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły,
wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku.
Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.
Informacja na temat podręcznika do mniejszości
narodowej niemieckiej i do religii będzie podana we
wrześniu.
LISTA PODSTAWOWYCH PRZYBORÓW SZKOLNYCH
o

o

w piórniku: pióro, ołówek, klej w sztyfcie, gumka,
nożyczki, temperówka,
w plecaku: 2 zeszyty 16 kartkowe – (1 w kratkę i 1 w
linie),
kredki
ołówkowe (miękkie),
teczka
rysunkowa, pastele olejne (kredki).

Pozostała część wyprawki ucznia – do uzgodnienia na
spotkaniu
z
wychowawcą (początek
września).

