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Szanowni Rodzice uczniów przyszłorocznych klas pierwszych 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie zorganizowane spotkanie organizacyjne w czerwcu. 

Rozumiejąc Państwa zaniepokojenie o najbliższą przyszłość swoich dzieci informujemy, że: 

1. W roku szkolnym 2021/2022 w planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych.  

2. Uczniowie będą mogli korzystać z: świetlicy, stołówki, biblioteki, czytelni, sali gimnastycznej, sali 

zabaw, boisk sportowych, sali komputerowej. Szkoła posiada stronę WWW, a dokumentację szkolną 

prowadzi z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. 

3. We wrześniu każdy Rodzic otrzyma indywidualne, startowe hasło dostępu do mobidziennika. 

4. Warunkiem korzystania ze stołówki szkolnej jest podpisanie umowy. Ceny obiadów  

podane zostaną we wrześniu. 

5. Podziału uczniów na zespoły klasowe dokonuje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja  w składzie: 

a) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, których liczba uzależniona jest od ilości tworzonych 

oddziałów, (np. przyszli wychowawcy klas), 

b) pedagog szkolny, 

c) nauczyciel, który będzie prowadził zajęcia w klasie (np. religii, języka obcego, języka 

mniejszości narodowej). 

6. Podział uczniów na zespoły klasowe dokonywany jest pod koniec sierpnia, a lista uczniów ogłoszona 

podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. 

7. Dokonując podziału na zespoły klasowe Komisja, w miarę możliwości, kieruje się następującymi 

kryteriami: 

a) jednakowa liczba uczniów w każdym zespole i równomierny podział na dziewczynki  

i chłopców, 

b) nierozdzielanie rodzeństwa (chyba, że decyzja rodziców będzie inna), 

c) uczniowie mieszkający w pobliżu siebie zapisani do tego samego zespołu, 

d) równomierny podział uczniów powtarzających klasę oraz uczniów z opiniami  

i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

e) nieprzenoszenie całych oddziałów z przedszkola do tej samej klasy. 

8. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zezwolić na umieszczenie dwójki dzieci  

w jednej klasie na pisemny wniosek obu zainteresowanych stron (podpisy rodziców obu uczniów na 

wniosku). Sytuacja ta odnosi się tylko do dwojga, a nie większej grupy uczniów (zał. nr 1). 

9. Wniosek, o którym mowa w punkcie 5 należy złożyć w sekretariacie szkoły do końca lipca, a dziecko 

może być wymienione tylko na jednym wniosku. 

10. Informacje nt. „wyprawki pierwszoklasisty” zawiera zał. nr 2. 

11. Podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają w szkole. Rodzice we własnym zakresie zakupują 

podręczniki do: 

a) religii:  

autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak; tytuł: „Poznaję Boży Świat” - podręcznik do religii dla klasy 

I szkoły podstawowej; wydawnictwo: Jedność 

b) języka mniejszości narodowej – niemieckiego:  

autorzy: Kozubski, Krawczyk, Zastąpiło; tytuł: ABCDeutsch neu 1 podręcznik + materiały 

ćwiczeniowe, wydawnictwo:  PWN Wydawnictwo Szkolne. 

 


