
Spotkanie z Rodzicami – 13. 09. 2022 r. 

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole są 33 oddziały: 7 oddziałów przedszkolnych, 11 

oddziałów edukacji wczesnoszkolnej, 12 klas 4-6 oraz 3 oddziały przygotowawcze. 

Dla dzieci 3,4, 5  - letnich szkoła zapewnia opiekę i zajęcia przez 5 godzin dziennie. 

Bezpieczeństwo uczniów: 

W czasie zajęć i przerw uczniowie są pod opieką nauczycieli. Należy również zwrócić uwagę 

na bezpieczeństwo przed rozpoczęciem zajęć. Samochody należy zostawiać na parkingu przy 

hali,  przy ulicy  Armii Krajowej lub Juliana Tuwima. Proszę nie pozostawiać samochodów na 

chodniku przy wjeździe do hali. Samochody, które tam się zatrzymują przed godziną 8.00 

utrudniają wjazd na teren szkoły. 

Rodziców dzieci nowoprzyjętych proszę o dostarczenie wychowawcom wszystkich informacji, 

które są niezbędne, aby dzieci były bezpieczne w szkole, aby można było zorganizować 

pomoc. (opinie, orzeczenia, postanowienia sądu ….). 

W szkole uczniowie mogą skorzystać z pomocy psychologa (p. Anna Modrzejewska), 

pedagoga (p. Justyna Gryczka), logopedy (p. Natalia Podgórska). Pani Ewa Juc i p. Grażyna 

Czechowska prowadzą zajęcia terapii pedagogicznej. 

Dla wszystkich rodziców zostały utworzone konta w Librusie, e-dziennik jest narzędziem 

komunikacji nauczycieli z rodzicami. Dla każdego dziecka utworzone zostało konto w Librusie, 

jeśli z różnych powodów jest potrzebne drugie konto dla rodzica, proszę o zgłoszenie takiej 

potrzeby wychowawcy. 

Ubezpieczenie dzieci leży w gestii rodziców. Po spotkaniu rady rodziców zostanie na stronie 

internetowej szkoły zamieszczona firma/y, w których rodzice będą mogli ubezpieczyć swoje 

dzieci. Ubezpieczenie jest dobrowolne. 

Jednodaniowe obiady w postaci cateringu będzie dostarczała firma Kania. Z posiłków mogą 

korzystać dzieci z zerówek oraz uczniowie klas 1 – 6 oraz oddziałów przygotowawczych. Posiłki 

są odpłatne, rodzic ponosi część kosztów (8 złotych – jest to cena za tzw. wsad do kotła) 

pozostałą część pokrywa organ prowadzący.  

Opieka świetlicowa przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice pracują. Ze względu na 

konieczność ustalenia harmonogramu zajęć świetlicowych proszę o nieskładanie nowych kart 

przyjęć dzieci do świetlicy. Świetlica pracuje w godzinach od 7.00 do 7.45 oraz po zakończeniu 

zajęć do godziny 17.00. Należy sprawdzić listy zapisanych osób. Deklaracja samodzielnego 

powrotu o godzinie 17.00 oznacza, że dziecko będzie opuszczało świetlicę o godzinie 17.00. 

Jeśli ze względu na dojazd do szkoły dziecko musi przybyć wcześniej niż rozpoczyna lekcje 

oczekuje w bibliotece. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w lekcjach religii również 

przebywają w bibliotece. 

Uczniowie, którzy nie dojeżdżają autobusem, a rozpoczynają lekcje później, przychodzą do 

szkoły 10 minut przed lekcją. 



Zajęcia rozwijające w bieżącym roku szkolnym będą realizowane w wymiarze 18 godzin. Są to 

zajęcia na basenie, język angielski, zajęcia sportowe, zespół Fermata, koło muzyczne, 

szachowe, matematyczne. Informacje na temat poszczególnych zajęć otrzymujecie państwo 

od nauczycieli w Librusie. 

Zajęcia w ramach stowarzyszenia zostaną podane w dzienniku Librus. 

Konsultacje nauczycieli zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

Uczniów obowiązuje w szkole zmienne obuwie oraz strój na wychowanie fizyczne. 

Prośba o punktualne przychodzenie do szkoły. 

Terminarz pracy szkoły zostanie umieszczony na stronie po spotkaniu (po zaopiniowaniu) 

z Radą Rodziców. 

 

 

Dla wychowawców: 

1. Należy uaktualnić numery telefonów lub uzupełnić. 

2. Proszę przekazać rodzicom uczniów klas 1 – 5 informacji na temat Programu dla szkól 

(warzywa, owoce, produkty mleczne). Program powinien ruszyć w trzecim tygodniu 

września. 

3. Należy zapoznać rodziców ze Statutem i PZO, które jest dostępne na stronie szkoły 

https://sp2.zukowo.pl/dokumentacja/ oraz odnotować ten fakt w dzienniku. 

4. Należy wybrać klasową Radę Rodziców, a z tej Rady przedstawiciela do Rady Rodziców, 

który będzie reprezentował rodziców klasy na spotkaniu o godzinie 18.00 w segmencie 

C na piętrze. Protokół z wyborów do Rady Rodziców znajduje się w sekretariacie 

szkoły. Protokół zabiera ze sobą wybrany przedstawiciel na spotkanie ogólne. 

Wychowawca uzupełnia skład klasowej RR w Librusie. 

5.  Należy ustalić sposoby komunikacji z rodzicami oraz zapoznać rodziców 

z usprawiedliwianiem nieobecności uczniów na lekcjach.  

6. Po wywiadówce należy uzupełnić tematykę spotkania w Librusie (szczegółowo) oraz 

listę obecności rodziców wraz z podpisami umieścić w teczce wychowawcy. 

 

 

 

https://sp2.zukowo.pl/dokumentacja/

