
 

 
 
 

INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW 
  
  

Dzień dobry. 
Drodzy Rodzice. 

Wkrótce Państwa Dzieci wkroczą w progi naszej szkoły jako Uczennice i Uczniowie klasy 
pierwszej. Pragniemy więc Państwa i Dzieci serdecznie przywitać, na razie drogą elektroniczną 
i przekazać kilka ważnych informacji. Natomiast pierwsze spotkanie zaplanowane zostało na 
24 sierpnia, na godz. 17.00, na które serdecznie zapraszamy. 
Wspólnie będziemy spędzać czas w szkole i bardzo chcemy, aby był on dla dzieci czasem 
pełnym radości z poznawania świata, zdobywania wiadomości i umiejętności. 
Dzieci będą miały okazję poznać nowych rówieśników, nawiązywać kontakty koleżeńskie, 
przyjacielskie, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz rozwijać swoje zainteresowania i 
talenty.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A teraz kilka ważnych informacji o tym jak działa nasza szkoła. 
 
⚫ Zasady, na których opiera się działalność naszej szkoły zawarte są w najważniejszym 
dokumencie: Statut szkoły. Prosimy o zapoznanie się z nim. Znajduje się on na stronie 
internetowej szkoły: http://sp8rudaslaska.pl/ w zakładce: Dokumenty oraz w szkolnej bibliotece. 

Dla bezpieczeństwa uczniów zostały również opracowane regulaminy, które dzieci będą 
poznawać w trakcie zajęć, a Państwo możecie je znaleźć obok Statutu. Określają one właściwe 
zachowania uczniów. 
W obecnej sytuacji należy również dostosować się do obostrzeń sanitarno-
epidemiologicznych. 
 
⚫ W pierwszym dniu otrzymacie Państwo Kartę informacyjną zawierającą najważniejsze 
dane, którą należy uzupełnić i przekazać wychowawcy następnego dnia.  
 
⚫ Kontakt Rodzic-Wychowawca w obecnej sytuacji odbywać się będzie poprzez przede 
wszystkim e-dziennik Vulcan, do którego dotrzeć można przez stronę internetową szkoły – 
zakładka: Nasza szkoła/Dziennik elektroniczny, (który założymy dla Państwa po otrzymaniu 
kart informacyjnych, Ważne!- adres e-mail),  

• zeszyt korespondencji 
• ustalone zebrania i spotkania indywidualne z rodzicami,  
• rozmowy indywidualne, telefoniczne w ustalonym wcześniej terminie. 

 

⚫ Prosimy, aby przygotować dzieci do pewnych czynności samoobsługowych, żeby były w 
stanie samodzielnie je wykonać, są to: 
- ubieranie i rozbieranie okrycia wierzchniego,  
-zmiana obuwia, wiązanie sznurówek w butach,  
-korzystanie z toalety, mycie rąk, 

http://sp8rudaslaska.pl/


-przebieranie się w strój gimnastyczny i odwrotnie, składanie ubrań, 
-dbałość o porządek wokół siebie (w tornistrze, na ławce, wokół ławki), 
-słuchanie i wypełnianie poleceń nauczyciela, 
 
⚫ Do szkoły dzieci powinny przychodzić w dobrym stanie zdrowia!!!  
Powinny być wyspane, wypoczęte, dlatego należy zadbać o odpowiednią długość snu. 
Ważne, aby rano zjeść pierwsze śniadanie (głodne dziecko nie skupia uwagi na lekcji). 
 
⚫ Uczeń do szkoły przynosi w zamykanej śniadaniówce swoje drugie śniadanie (najlepiej 
kanapka i owoc lub warzywo) w oraz wodę. Śniadanie spożywają uczniowie podczas przerwy 
śniadaniowej lub według potrzeby. 
 
⚫ Każdy uczeń ma przydzieloną szafkę (klucz otrzymują uczniowie na początku roku 

szkolnego). Tam przechowuje okrycie wierzchnie i obuwie.  Buty zmienne najlepiej, aby były 
na jasnej podeszwie, wtedy będą od razu butami na w-f.  
  
⚫ Do szkoły ubieramy dziecko w wygodny strój, który umożliwi mu swobodne poruszanie 

się oraz korzystanie z toalety. Najlepiej jest ubierać się na „cebulkę”, czyli krótki rękaw, a na 
to bluza/sweter, ponieważ sale są często wietrzone. Będziemy również w miarę możliwości 
często wychodzić na boisko szkolne w ramach zajęć dydaktycznych oraz przerw.  
   
⚫ W naszej szkole działa świetlica. Jest ona czynna od godziny 6:30 do godziny 16:30. 
Zapisy uczniów do świetlicy odbywają się do dnia 15. 09. każdego roku. 
W trakcie trwania świetlicy uczniowie odrabiają zadania, grają w gry planszowe, tworzą prace 
plastyczne, aktywnie słuchają bajek, bawią się i odpoczywają.  
Karty do zapisu dziecka na świetlicę szkolną zostają rozdane na początku roku szkolnego. 
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące pracy świetlicy znajdują się na stronie 
internetowej szkoły w zakładce: Świetlica. 
 
⚫ Uczniowie mogą w szkole skorzystać z obiadów, dla klas 1-4 przerwa obiadowa jest 
wyznaczona o godzinie: 11:30 – 11:50. Zapisy na obiady dokonywaliśmy do tej pory w 
świetlicy szkolnej. Jeśli ze względów sanitarnych to się zmieni, poinformujemy o tym. 
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące obiadów znajdują się na stronie internetowej 
szkoły w zakładce: Świetlica/Obiady 
 
⚫ Uczniowie za swoją pracę, zdobytą wiedzę, zaangażowanie, zachowanie zostają oceniani. 
Szczegóły znajdują się w Statucie szkoły Rozdział 16. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 
Prosimy o zapoznanie się z nimi. 
   
⚫ W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci różnych 
zajęć. Do dyspozycji Państwa i Dzieci pozostaje pedagog, psycholog i logopeda szkolny, którzy 
służą pomocą. 
  
⚫ W naszej placówce dyżuruje Pani Pielęgniarka, która dba o stronę medyczną. 
 
⚫ W przypadku złego samopoczucia ucznia Rodzic jest informowany o tym i po podpisaniu 
odpowiednich dokumentów odbiera dziecko. 
 
⚫ Na początku roku szkolnego uczniowie otrzymują przysługujące im darmowe podręczniki 
oraz ćwiczenia wydawnictwa Nowa Era pt.  „Wielka przygoda” 
– doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę“ oraz do języka angielskiego ,,Bugs 

Team 1”  Wydawnictwo Macmillan 
 Podręczniki oraz ćwiczenia należy oprawić i podpisać. O podręcznik należy szczególnie dbać 
i go nie zgubić, ponieważ należy go oddać pod koniec roku szkolnego, gdyż powinien służyć 
kolejnym rocznikom. 
Ćwiczenia są własnością ucznia. 



 
⚫Rodzice, którzy zadeklarują udział dziecka w lekcjach religii proszeni są o zakupienie kart 
pracy we własnym zakresie. Tytuł: ,, Żyjemy w Bożym świecie” wydawnictwo Jedność. 
 

⚫Do szkoły dzieci przynoszą w tornistrze tylko potrzebne rzeczy (podręcznik, ćwiczenia, 
piórnik, śniadaniówka i woda, ewentualnie rzeczy wcześniej zapowiedziane przez 
nauczyciela). Jeżeli dziecko potrzebuje wsparcia w postaci zabawki przypominającej o 
Bliskich, niech to będzie coś małego, mieszczącego się, a zarazem „pilnującego” tornistra. 
Nie obciążajmy tornistrów dodatkowymi rzeczami. Pamiętajmy o spakowaniu tornistra 
wieczorem, rano nie ma na to czasu i możemy o czymś zapomnieć. 
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PODPISANE POMOCE PLASTYCZNE W GRUBSZEJ TECZCE A4,  
KTÓRE POZOSTAJĄ W SZKOLE W WYZNACZONYM MIEJSCU. 

 
 
✓ plastelina; 
✓ farby plakatowe, kubek niekapek, komplet pędzelków, podkładka 

✓ kredki- pastele olejne; 
✓ kredki świecowe; 
✓ flamastry (mogą też być kolorowe długopisy czy cienkopisy); 

✓ klej magiczny (okleić plastrem i podpisać), klej w sztyfcie; 
✓ komplet bibuły marszczonej i gładkiej 
✓ 2 papiery kolorowe, tzw. Wycinanka w formacie a4; 

✓ 1 blok techniczny biały; 
✓ 1 blok rysunkowy biały; 
✓ 2 bloki techniczne kolorowe; 

✓ 1 blok rysunkowy biały a3; 
✓ 1 blok techniczny biały a3; 
✓ 1 blok rysunkowy kolorowy; 

✓ 1 teczka formatu a4- cienka na prace plastyczne 
 
Pomoce matematyczne- podpisane 

✓ patyczki matematyczne, 
✓ liczydła (małe) 

 
✓ Piórnik podpisany 

✓ A w nim (zawsze!): 2 ołówki (naostrzone w domu!),  kredki ołówkowe 
dobrej jakości (np. Bambino, naostrzone w domu!),  nożyczki z 
zaokrąglonymi końcówkami, gumka, linijka 15cm, klej w sztyfcie, 

zamykana temperówka,  
 
 



✓ Zeszyty oprawione i podpisane na przedniej okładce: 
✓ 1 zeszyt w kratkę 16-kartkowy (edukacja matematyczna) ,  
✓ 1 zeszyt w wąskie linie 16 kartkowy z zaznaczoną liniaturą, wg. Wzoru 

pokazanego przez nauczyciela (edukacja polonistyczna)  
✓ 1 zeszyt w kratkę 32-kartkowy (zeszyt korespondencji); 

   

 
Strój na zajęcia sportowe w worku podpisanym: biała koszulka z krótkim 
rękawem, czarne/granatowe krótkie spodenki/getry, obuwie sportowe z 
gumową jasną podeszwą (może to być obuwie zmienne, w którym uczeń 

chodzi po szkole) 
Środki czystości - chusteczki higieniczne (codziennie), szczoteczka do zębów 
do fluoryzacji (podpisana i zapakowana w pojemniczek) 

 
 
Strój galowy na uroczystości szkolne: biała koszula/bluzka, ciemne 
spodnie/spódnica 

 

                                             Tornister              

 

Tornister nie powinien być zbyt ciężki, aby nie nadwyrężać dziecięcego kręgosłupa. W opinii 
specjalistów ciężar spakowanego tornistra nie powinien przekraczać 10% masy 
dziecka. Proszę wybierać tornister o wadze do 1 kg. 
Ważna jest także pojemność, ponieważ tornister szkolny musi zmieścić książki, zeszyty lub 
blok w formacie A4. Powinien mieć obszerne komory i dodatkowe kieszenie, ułatwiające 
organizację szkolnych przyborów, tak aby ciężar zawartości mógł się równomiernie rozkładać. 
Tym co odróżnia tornister od plecaka jest mocne usztywnienie korpusu, szczególnie tyłu 
i spodu. Zawartość nie powinna przewracać się w środku ani uwierać w plecy. Odpowiednio 
usztywniony i wyprofilowany tył tornistra przylega ściśle do pleców dziecka, dając jak 
najlepsze podparcie kręgosłupa. 
Proszę wybrać taki których tylna część jest pokryta oddychającym materiałem, ułatwiającym 
odprowadzanie wilgoci. 
Nie zapominajmy także o regulowanych szelkach, których długość dopasujemy do wymiarów 
dziecka. Szelki powinny być mocne i wyściełane, aby nie wżynały się w ramiona. 
Dobrze jeśli tornister posiada nóżki, dzięki którym się nie przewraca, a dodatkowo jego spód 
jest zabezpieczony przed uszkodzeniami i bezpośrednim postawieniem na kałuży. 
Zwracajmy uwagę na kształt, materiały i jakość wykonania. Należy wybrać tornister o takiej 
szerokości, aby nie wystawał za kontur ramion dziecka. Górna krawędź plecaka powinna 
sięgać na wysokość ramion dziecka, dolna natomiast nie może znajdować się 
poniżej kości miedniczej. 
Proszę wybrać tornister wykonany z trwałych i nieprzemakalnych materiałów, aby wytrzymał 
w każdej szkolnej przygodzie, a nie był tylko ładnym i modnym gadżetem. 
Na podstawowym wyposażeniu tornistra obowiązkowo powinny znaleźć się elementy 
odblaskowe, zwiększające widoczność oraz bezpieczeństwo dziecka na drodze. 
Pamiętajmy także przy wyborze tornistra o sposobie jego zamykania. Powinien być prosty 
i bezwysiłkowy. 
 



 
……………………………………………………………………………… 

     
 
Pierwszy dzień szkoły- 1 września! W tym uroczystym dniu uczniowie mogą przyjść z „tytą – 

rożkiem obfitości”, który osłodzi im kolejne lata nauki. 😊 
Obowiązuje strój galowy.  

Godzina rozpoczęcia oraz inne szczegóły związane ze stanem epidemicznym zostaną podane 
wkrótce na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych. 

 

 

Czekamy na Państwa dzieci, by wspólnie rozpocząć nową przygodę i wierzymy, że przy 

Państwa wsparciu i zaangażowaniu wiele osiągniemy. 

Do zobaczenia! 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


