
                                            

Informacje dla Rodziców uczniów klas pierwszych 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

 Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka i jego 

rodziny. Jest to dzień wyjątkowy, w którym w odświętnych biało-granatowych strojach 

uczniowie klas pierwszych spotykają się w szkole.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 

 we  wtorek 1 września 2020 r. o godzinie 10:00 

 w atrium szkoły. 

 
Mile widziane rogi obfitości. 

                                                                            
 

 

 

Uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwszej 

Uroczyste Pasowanie na ucznia klasy pierwszej odbędzie się 19 października 2020 r.   

o godzinie 17:00. 

 

 

Podręczniki 

 Wszystkie podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole. 

Wyjątkiem jest podręcznik do religii, który rodzice zakupują we własnym zakresie.  

 

 

Specjaliści 

 W szkole do dyspozycji uczniów potrzebujących pomocy są neurologopeda, 

psycholog oraz pedagodzy.  



Zajęcia dodatkowe 

 Dzieci mogą uczęszczać na liczne zajęcia dodatkowe, organizowane bezpłatnie  

w szkole. Uczniowie mają do wyboru zajęcia plastyczne, komputerowe, muzyczne, 

wyrównawcze oraz inne. Szczegóły dotyczące zajęć podane zostaną na pierwszym zebraniu  

z rodzicami.  

 

 

 

 

                                                  
 

Świetlica szkolna 

 Świetlica czynna jest w godzinach 6:45 - 17:00. Dzieci przyjmowane są na podstawie 

prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej, którą można pobrać w świetlicy, sekretariacie 

lub ze strony internetowej szkoły: www.zsp5gliwice.pl .  

Wypełnioną kartę należy złożyć osobiście: 

• w sekretariacie szkoły (I piętro, pok. 26) w dniu 1 września 2020 r. 

• lub w świetlicy szkolnej w dniu 1 września 2020 r. w godz. 6:45-17:00. 

 

W przypadku niedostarczenia karty dziecko nie może korzystać  

ze świetlicy. 

 

 

 

Stołówka szkolna 

 Zasady korzystania z obiadów dostępne są na stronie internetowej szkoły.  

Zapisy i pobieranie kart obiadowych u p. intendent  pok.1 (atrium). 

 

 

 

 

Godziny zajęć:                 

1. 8:00 - 8:45 

2. 8:55 - 9:40 

3. 9:50 - 10:35 

4. 10:45 - 11:30 

5. 11:40 - 12:25 

6. 12:45 - 13:30 

7. 13:40 - 14:25 

8. 14:35 - 15:20 

 

 

 

Plan lekcji dzieci otrzymają od wychowawcy klasy 1 września 2020 r. 

 

 

Tygodniowa siatka godzin w klasie pierwszej 

- Edukacja wczesnoszkolna - 17 godzin 

- J. angielski - 2godziny     

- Zajęcia komputerowe - 1 godzina 

- Religia - 2 godziny lub etyka - 2 godz.  

(wg deklaracji rodziców) 

www.zsp5gliwice.pl


 

Dzieci w szkole chodzą w obuwiu zmiennym z jasnym spodem. Każdy uczeń posiada 

swoją indywidualną szafkę, w której przechowuje okrycia wierzchnie i obuwie.  

 

 

 

 

Wyposażenie ucznia 

1. Tornister - lekki, z usztywnieniem na plecy lub plecak na kółkach. 

2. Piórnik - kredki, 2 ołówki, gumka, temperówka, nożyczki, klej w sztyfcie, linijka. 

3. Zeszyt w linię, zeszyt w kratkę (16-kartkowe) oraz zeszyt do korespondencji  

(32-kartkowy). 

4. Strój gimnastyczny w worku (spodenki i koszulka). 

5. Gruba teczka z rączką na materiały plastyczne:  

 - 2 bloki z białymi kartkami - rysunkowy i techniczny, 

 - 2 bloki z kolorowymi kartkami - rysunkowy i techniczny, 

 - kolorowy papier do wycinania, 

 - kredki świecowe, 

 - plastelina, 

 - farby plakatowe, pędzle, kubek na wodę. 

6. Podkładka do prac plastycznych. 

7. Teczka na rysunki, zapinana na gumkę lub zatrzask. 

8. Pojemnik na drugie śniadanie. 

9. Napoje w plastikowej butelce.        

                                 
                                   

 
Prosimy o podpisanie wszystkich wymienionych materiałów. 

 

 

 

Dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej przechodzą okres adaptacji  

do warunków szkolnych, którego długość zależy od możliwości psychofizycznych 

dziecka. Pragniemy, aby dzieci w tym czasie w miarę bezstresowo przeszły z domu 

rodzinnego i przedszkola do szkoły. W tym okresie szczególnie liczymy na współpracę  

i duże wsparcie rodziców. Dobra adaptacja zależy także od zainteresowania rodziców 

pracą i zachowaniem dziecka w szkole.  

 

 

 


