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Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy informacje, które mamy nadzieję, będą pomocne
w przygotowaniach do tego szczególnego wydarzenia Państwa dziecka,
jakim jest rozpoczęcie nauki w szkole.
Podręczniki
Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej i do języka angielskiego
(bezpłatne) uczniowie otrzymają we wrześniu w szkole. W roku szkolnym
2022/2023 w klasach pierwszych obowiązuje pakiet wydawnictwa Nowa Era pod
tytułem „Wielka Przygoda”. Z regulaminem wypożyczania podręczników rodzice
i uczniowie zostaną zapoznani na początku roku szkolnego. Wszystkie książki,
ćwiczenia, zeszyty powinny być oprawione i podpisane na okładce z przodu.
Podręczniki i ćwiczenia do religii rodzice zapewniają we własnym zakresie.
Przybycie do szkoły i powrót do domu
Rodzice lub osoby upoważnione (w formie pisemnej) przyprowadzają i odbierają
dziecko ze szkoły. Po zakończonych zajęciach uczniowie korzystający ze świetlicy
zostają odprowadzeni przez nauczycieli do sali świetlicowej. Pozostałe dzieci pod
opieką nauczyciela udają się do szatni, przebierają i zostają przekazane
Rodzicowi/osobie upoważnionej. Osoby, które nie zostały pisemnie upoważnione
przez rodziców, nie mogą odebrać dziecka ze szkoły. Rodzice oraz osoby, które
zostały upoważnione do odbioru dziecka, po wejściu do szkoły oczekują na
korytarzu przy portierni. W Strefie Szatni mogą przebywać wyłącznie uczniowie
i pracownicy szkoły. Wszystkie osoby udające się do części administracyjnej
oraz na spotkanie z nauczycielami wchodzą wejściem głównym i zgłaszają
ten fakt na portierni.
W szatni
Każda klasa ma w Strefie Szatni wyznaczony boks. Wieszaki, na których dzieci
pozostawiają swoje rzeczy są numerowane. Na początku roku szkolnego każdy
uczeń otrzymuje stały numer wieszaka. Dziecko powinno posiadać obuwie na
zmianę na jasnej podeszwie i podpisany worek. Obuwie przechowujemy
w workach. Prosimy o zwrócenie uwagi na samodzielność dziecka w zakładaniu
odzieży, butów, wiązaniu sznurowadeł, zapinaniu guzików, zasuwaniu zamków.
Czas wakacji to dla dziecka dobry czas na trening w zakresie samodzielności.
Uczniowie udają się na lekcje pod opieką nauczyciela 5 minut przed rozpoczęciem
zajęć. Prosimy o punktualność.

Posiłki
Rodzice powinni pamiętać o przygotowaniu dla dziecka drugiego śniadania
adekwatnego do potrzeb dziecka oraz odpowiedniej ilości picia. Istnieje możliwość
spożywania obiadu przez dziecko w szkole po wcześniejszym wykupieniu go
w firmie cateringowej. Informacje dot. obiadów dostępne będą na stronie szkoły
w ostatnim tygodniu sierpnia. Dzieci mają również możliwość korzystania pod
nadzorem wychowawcy świetlicy z automatów z żywnością i napojami.
Toalety
W szkole znajdują się toalety przystosowane do potrzeb młodszych uczniów.
Zadaniem rodziców jest odpowiednie przygotowanie dziecka do zgłaszania
nauczycielowi potrzeby skorzystania z toalety oraz do samodzielności
w czynnościach higienicznych i samoobsługowych.

Zajęcia dodatkowe
Na początku roku szkolnego rodzice mogą wybrać dla dziecka zajęcia
pozalekcyjne dodatkowe bezpłatne i płatne. Zapisy na zajęcia bezpłatne odbywają
się w porozumieniu z wychowawcami. Organizatorem zajęć płatnych są różne
podmioty gospodarcze, nie jest nim szkoła. Sprawy związane z udziałem dziecka
w zajęciach płatnych organizowanych na terenie szkoły należy uzgadniać
wyłącznie z ich organizatorami.
Dziennik elektroniczny
Szkoła korzysta z e-dziennika UONET+. Informacje o sposobie korzystania
z e-dziennika dostępne są na stronie szkoły http://spbibice.edu.pl
Od roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła rozpoczęła współpracę z firmą
Microsoft. W związku z powyższym wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp
do usługi Office 365, a w tym do takich programów jak Word, Excel, Power Point
i wielu innych. W czasie zdalnej edukacji wykorzystywana była aplikacja MS Teams
Więcej informacji na temat usługi Office 365
na stronie szkoły http://spbibice.edu.pl

Informacje dodatkowe
Rodzice proszeni są o przekazanie dyrektorowi na piśmie informacji uznanych przez
nich za istotne dane o stanie zdrowia (np. uczulenia, alergie pokarmowe, choroba
lokomocyjna itp.), stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka do dnia1
września oraz każdorazowo o zmianie tego stanu w celu zapewnienia dziecku podczas
pobytu w Szkole odpowiedniej opieki oraz stosowania właściwych metod opiekuńczowychowawczych wobec dziecka (§ 36 ust. 3 pkt.18 Statutu Szkoły).

Wyprawka szkolna - propozycja od wychowawców
Do podstawowych elementów wyposażenia każdego ucznia należy:
plecak - lekki, sztywne dno, wyprofilowane plecy,
piórnik, a w nim: 2 miękkie ołówki(B lub 2B), gumka do mazania, linijka(15-20
cm), temperówka, kolorowe kredki, klej w sztyfcie, nożyczki z okrągłymi
ostrzami, dowolny komplet pędzli,
2 - 3 zeszyty formatu A4, 32 kartki, wąskie kolorowe linie (miękka okładka),
2 zeszyty formatu A4 w kratkę, 32 kartki (miękka okładka),
1 zeszyt w kratkę formatu A5 (16-32 kartkowy),
ryza białego papieru A4,
plastelina - 10 lub więcej kolorów w opakowaniu,
pastele olejne - 12 lub więcej kolorów w pudełku,
dwa białe bloki techniczne A3 i A4,
podpisany worek na strój gimnastyczny,
podpisany worek na obuwie,
strój na lekcje wychowania fizycznego to sportowa koszulka; sportowe
spodenki; obuwie sportowe pełne koniecznie z jasną podeszwą,
strój galowy - obowiązuje we wszystkie święta państwowe, szkolne, w czasie
szczególnych wydarzeń w życiu szkoły, podczas egzaminów szkolnych,
reprezentowania Szkoły na zewnątrz, w teatrze, operze, itp.
Strój galowy dla dziewcząt: biała bluzka o klasycznym kroju, spódnica/sukienka
czarna/granatowa co najmniej do kolan (dopuszczalne czarne/granatowe długie
spodnie). Dla chłopców: biała koszula, garnitur lub granatowe/czarne długie spodnie.

Podczas pierwszego zebrania z rodzicami wychowawcy klas przekażą inne istotne
informacje związane z pobytem dziecka w szkole.
Na podane przez Państwa adresy mailowe od dnia 29 sierpnia będą wysyłane
informacje dotyczące rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej
od września 2022 r. przez Państwa dziecko.

