Najważniejsze informacje dla rodziców przyszłych uczniów klas I.
Pierwsze dni w szkole
Pierwsze dni w szkole najmłodszych uczniów będą dla nich okresem
adaptacyjnym do warunków funkcjonowania w szkole. Poświęcone zostaną
zabawom integracyjnym, poznawaniu otoczenia, nauce podstawowych zasad
bezpieczeństwa, uczeniu samodzielności w szkole oraz poznaniu kolegów
i pracowników szkoły. Wychowawcy klas I przez pierwszy miesiąc nie będą
pełnili dyżurów w czasie przerw. Będą ten czas spędzali ze swoimi dziećmi, aby
je lepiej poznać, wdrożyć do rzeczywistości szkolnej i zapewnić każdemu
dziecku poczucie bezpieczeństwa.
Warunki lokalowe najmłodszych uczniów – atutem naszej szkoły
Atutem naszej placówki są warunki lokalowe, jakie stworzyliśmy najmłodszym
uczniom. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I,II i III uczą
się w oddzielnym budynku, w którym oprócz sal lekcyjnych znajduje się także
świetlica – zajmująca dwa pomieszczenia, biblioteka, gabinet logopedyczny,
gabinet do zajęć indywidualnych, szatnia oraz miejsce zabaw, gdzie pod opieką
nauczycieli uczniowie spędzają wyznaczone przerwy.
Sale lekcyjne, w których uczą się najmłodsi uczniowie szkoły
Sale lekcyjne, w których uczą się najmłodsi uczniowie szkoły są duże
i przestronne, co pozwoliło na wydzielenie części edukacyjnej i rekreacyjnej.
Wyposażono je w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, gry
oraz zabawki. Ponadto każda sala dydaktyczna wyposażona jest w projektor
multimedialny, a w czterech znajdują się dodatkowo tablice interaktywne.
Dodatkowym atutem jest to, że dzieci mogą pozostawić w swoich salach
niektóre przybory szkolne, a w szatni szkolnej obuwie sportowe.
Kompleks sportowy szkoły
Kompleks sportowy szkoły stanowią 2 sale gimnastyczne - jedna do wyłącznej
dyspozycji uczniów klas I-III, plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne, z których
przy sprzyjających warunkach atmosferycznych korzystają najmłodsi
uczniowie.

Ilość zajęć w klasie I
Edukacja w klasach I-III odbywa się w formie kształcenia zintegrowanego (nie
ma podziału na przedmioty). Realizacja treści przewidzianych do opanowania
w podstawie programowej odbywa się w oparciu o ośrodki tematyczne, których
problematyka jest bliska dzieciom.
W klasie I uczniowie będą realizowali tygodniowo 20 godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, w tym:
 edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, zajęcia
techniczne – 12 godzin
 język obcy (język angielski) – 2 godziny
 edukacja muzyczna – 1 godzina
 edukacja plastyczna – 1 godzina
 zajęcia komputerowe – 1 godzina
 wychowanie fizyczne – 3 godziny
oraz religia (zajęcia nadobowiązkowe) – 2 godziny
Organizacja procesu dydaktycznego
 Zajęcia dydaktyczne w placówce odbywać się będą w godzinach 8.0015.20. Uczniowie pracują w systemie dwuzmianowym.
 Zajęcia komputerowe prowadzone są w korelacji z pozostałymi obszarami
edukacji w szkolnej pracowni komputerowej. Do wyłącznej dyspozycji
uczniów klas I-III pozostaje jedna z dwóch pracowni informatycznych
z 20 stanowiskami komputerowymi oraz ze stałym dostępem do Internetu.
 Język angielski w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla danego oddziału nie
uwzględnia w klasach I-III podziału na grupy.
 Wychowanie fizyczne i zajęcia ruchowe będą prowadzone w salach
gimnastycznych lub przy sprzyjających warunkach pogodowych na
boisku lub placu zabaw.
 Natomiast lekcje religii są zazwyczaj pierwszymi lub ostatnimi zajęciami
w planie lekcyjnym.
Dni pełne niespodzianek
W ciągu roku szkolnego w klasach I-III odbywają się liczne imprezy
okolicznościowe. Uczniowie biorą udział w rajdach oraz wycieczkach
krajoznawczych. Dzieci włączają się także do różnorodnych akcji szkolnych.
Najmłodsi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych
na terenie miasta i poza Słupskiem.
Do obrzędów, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez w naszej szkole,
należą między innymi:
 Pasowanie na ucznia (w dniu rozpoczęcia roku szkolnego)
 Festyn rodzinny
 Święto patrona szkoły

 Bale karnawałowe
 Gala Małego Maestra
Po zajęciach lekcyjnych proponujemy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć
dodatkowych
Na początku roku szkolnego zaprezentujemy Państwu aktualną dla Waszych
dzieci ofertę zajęć pozalekcyjnych. Będzie to bogaty wachlarz kół
zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, imprez, uroczystości
i konkursów szkolnych. Będzie ona spełniała oczekiwania uczniów
uzdolnionych, ale także i tych, którzy mają trudności w opanowaniu pewnych
umiejętności. W opracowaniu oferty zajęć pomoże nam ankieta, którą Państwo
wypełnicie na początku roku szkolnego.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W trosce o prawidłowy rozwój intelektualny uczniów organizowane są:
 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 terapia logopedyczna
 zajęcia socjoterapeutyczne
 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
Świetlica szkolna
Świetlica szkolna to miejsce, w którym dzieci młodsze spędzają sporo czasu,
więc pomieszczenia jej przypisane są doskonale przygotowane do odpoczynku,
zabawy i nauki. Pobyt w świetlicy wypełniają dzieciom zajęcia o charakterze
dydaktycznym, umuzykalniającym, plastycznym, kulturalno-artystycznym,
i rekreacyjno-sportowym.
Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 –
16.30. Zapisu dziecka można dokonać u nauczyciela świetlicy na początku
przyszłego roku szkolnego. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane
są dzieci rodziców pracujących.
Stołówka
W szkole funkcjonuje stołówka szkolna prowadzona przez ajenta. Istnieje
możliwość wykupienia obiadów. Cena obiadu zostanie skalkulowana i podana
Państwu na początku września.
Podręczniki szkolne
Podręczniki szkolne oraz materiały ćwiczeniowe zarówno do nauki z zakresu
kształcenia zintegrowanego, jak i do języka angielskiego są refundowane
(nieodpłatne). W pierwszym tygodniu września każdy uczeń klasy I otrzyma
je od swojego wychowawcy. Podręczniki zostaną wypożyczone na okres
jednego roku – po tym okresie wychowawcy przekażą je do biblioteki szkolnej,
gdyż służyć będą uczniom kolejnego rocznika. Dlatego bardzo prosimy

o dbałość, aby z powodzeniem służyły innym dzieciom. Natomiast materiały
ćwiczeniowe są własnością każdego ucznia i nie trzeba będzie ich oddawać.
Życzę wszystkim Dzieciom oraz Rodzicom wielu sukcesów i czerpania
przyjemności ze wspólnej wyprawy edukacyjnej. Do zobaczenia
po przerwie wakacyjnej. Mam nadzieję, że 1 września, a teraz zapraszam
do obejrzenia prezentacji o naszej szkole, którą przygotowały Wasze Panie.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Grabowska – wicedyrektor szkoły

