SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA
UL. ZAMKOWA 20, 62-020 SWARZĘDZ
www.sp1swarzedz.pl
e-mail: sp_jeden@op.pl

BIULETYN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW NR 12
Rok szkolny 2018/2019

3 września 2018 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej „W stulecie niepodległości Polski”.
Kontakt z dyrekcją placówki, wychowawcami i nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego
dostępnego na stronie: uonetplus.vulcan.net.pl/swarzedz

I. WSPÓLNIE WYPRACOWANA KONCEPCJA

II. Terminarz spotkań z rodzicami
19.09.2018 r. klasy I-IV
20.09.2018 r. klasy V-VIII
24 - 25.10.2018 r.
21-22.11.2018 r.

19-20.12.2018 r.
6-7.03.2019r.
8-9.05.2019r.
5-6.06.2019r.
6.06.2019 r.

Spotkania rodziców z wychowawcami, zapoznanie
z dokumentacją obowiązującą w szkole, spotkanie w sprawie
wychowania do życia w rodzinie (klasy VI, VIII, V)
"Drzwi otwarte" (cząstkowe oceny z zachowania)
"Drzwi otwarte”
Spotkania rodziców z wychowawcami (przewidywane oceny),
spotkanie w sprawie wychowania do życia w rodzinie
(klasy IV, VII)
"Drzwi otwarte”
"Drzwi otwarte”
Spotkania rodziców z wychowawcami (przewidywane oceny)
Zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas I (godz.18:00)
i oddziałów przedszkolnych (godz. 17:00)

III. Terminy rad pedagogicznych – klasyfikacyjnych: 10.01.2019 r. i 13.06.2019 r.
IV. Kalendarz roku szkolnego
03.09.2018 r.
23.12. – 31.12.2018 r.
powrót do szkoły 2.01.2019r.
Sekretariat dla
interesantów czynny
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.

1000 - 1300, 1500 - 1630
1000 - 1300
1000 - 1300
1000 - 1300, 1500 - 1600
1000 - 1300

Dyżur dla Rodziców
Dyrekcji Szkoły:
p. E. Nawrocka
wtorek 1400 - 1600
p. M. Bajer
poniedziałek 1400 - 1600
p. H. Stasińska-Filary
środa 1400 - 1600

Świetlica szkolna czynna:
Codziennie
w godz. 630 – 1730

Pedagog Szkolny pracuje
w godzinach:

14.01. – 27.01.2019 r.
4.03.2019 r.
15.04.2019 r. (j. polski)
16.04.2019 r. (matematyka)
17.04.2019 r. (j. angielski)
18.04. – 23.04.2019 r.
21.06.2019 r.
22.06. – 31.08.2019 r.
31.08.2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Święto Patrona Szkoły
Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku szkoły
podstawowej
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych
Ferie letnie
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

V. Zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania i talenty naszych
uczniów. Lista zajęć będzie dostępna na stronie internetowej szkoły www.sp1swarzedz.pl.
Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie się do opiekunów zajęć. Zajęcia
rozpoczynają się od X 2018 r.
VI. X Rodzinny Rajd Rowerowy – 29.09.2018 r.
W rajdzie uczestniczą drużyny 2 - 6 osobowe; drużyna składa się z uczniów SP1 oraz
przynajmniej jednej osoby dorosłej – rodzica lub upoważnionego opiekuna. Na trasie jak
zwykle wiele atrakcji. Zapisy do 26.09. 2017 u wychowawców lub opiekuna SKKT, pani
Joanny Korcz-Koralewskiej w świetlicy. Formularz zapisu do pobrania na stronie
internetowej szkoły. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny rower. Koszt udziału –
8 zł od osoby.

p. A. Wietrzykowska
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.

1100 - 1700
800 - 1400
700 - 1300
700 - 1300
1005 - 1600

dyżur dla rodziców
pn. 1600 - 1700

p. A. Helak
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.

700 - 1250
1000 - 1700
1140 - 1700
1040 - 1600
700 - 1200

dyżur dla rodziców
wt. 1600 - 1700

VII. XI Bal Jedynki
Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w XI Balu Jedynki, który odbędzie się
2 lutego 2019 r. Dochód uzyskany z poprzednich imprez przeznaczony został na
organizację zimowego i letniego wypoczynku dla naszych uczniów. Zapraszamy!
VIII. Sprawy różne:
 Herbata: opłata za herbatę w I i II półroczu wynosi 5 zł – klasy 0 – IV.
 W szkole można zapisywać dzieci na obiady, mała porcja dwudaniowa 6,80 zł.
 Mleko białe i przetwory mleczne: uczniowie klas I – V mogą otrzymywać
bezpłatnie zgodnie z deklaracją rodziców.
 Owoce i warzywa – uczniowie klas I – V mogą otrzymywać bezpłatnie zgodnie
z deklaracją rodziców.
 Zbiórka surowców wtórnych (baterie (www.reba.com.pl), makulatury
i zakrętek) – p. S. Spiżewska.

Terapeuta i Logopeda

Wszystkie informacje dla rodziców i opiekunów będą zamieszczane na tablicy
informacyjnej przy wejściu B, na zewnątrz budynku oraz na szkolnej stronie
internetowej.

Dyżur dla rodziców
pon. 11:00-12:00 lub po
wcześniejszym umówieniu.

Dziękujemy za wspieranie naszych działań. Liczymy na dalszą współpracę.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Gabinet pani pielęgniarki
czynny:
od poniedziałku do
czwartku
od 800 do 1500

