
PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 

1. Podręczniki oraz ćwiczenia do nauki edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego 

dzieci otrzymują w szkole (podręczniki są wypożyczane z biblioteki szkolnej). 

2. Religia – dwie godziny w tygodniu. NOWY PODRĘCZNIK DO RELIGII: "Pan Bóg jest 

naszym Ojcem." cz. 1 i 2., ks. Paweł Płaczek, wyd. św. Wojciech, Poznań 2020. Podręcznik 

zawiera karty pracy. Wszystko w jednym egzemplarzu.   

Etyka 1 godzina w tygodniu dla poziomu klas. 

Religia i etyka jest dla dzieci chętnych. Rodzice potwierdzają wolę uczestnictwa dziecka 

w zajęciach w ciągu roku szkolnego. 

3. Do szkoły dzieci potrzebują: wyposażony piórnik – klej, nożyczki, gumki, ołówki, linijka, 

kredki ołówkowe, zeszyty 16 – kartkowe w kratkę i w linię (najlepiej kolorową – dzieciom 

łatwiej jest opanować naukę pisania) podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, obłożone, 

mały zszywany zeszycik na informacje wychowawcy (podpisany), teczka tekturowa lub 

plastikowa zapinana na gumkę (podpisana). Wyposażenie w inne materiały papiernicze 

takie jak: kredki świecowe, pastelowe, farby plakatowe, bloki białe techniczne i białe 

rysunkowe, bloki kolorowe techniczne i kolorowe rysunkowe, wycinanki, plastelinę będzie 

omówione w czasie pierwszego zebrania z wychowawcą (proszę na razie nie dokonywać 

zakupów). Inne materiały papiernicze zostają w szkole w klasie. Proszę pamiętać o doborze 

odpowiedniego tornistra dla dziecka: tornister powinien być dopasowany do wzrostu 

dziecka, lekki, ale posiadający usztywnione plecy, zakładany na dwa ramiona. Nie 

polecamy plecaka, który posiada zamek błyskawiczny rozpinany w ¾ jego długości 

(dziecko nie może sobie z nim poradzić). 

4. Na zajęciach z gimnastyki w naszej szkole obowiązuje strój sportowy – biała koszulka bez 

nadruków, czerwone szorty, białe skarpetki na zmianę i obuwie sportowe (z białą 

podeszwą). 

5. Na zajęciach z pływania obowiązuje strój – dziewczynki jednoczęściowy strój kąpielowy, 

chłopcy slipy kąpielowe; klapki na białej podeszwie, czepek, ręcznik (najlepiej 

szybkoschnący), mydło w płynie – wszystko zapakowane w worek lub małą torbę sportową. 

Na pływalni znajdują się suszarki (nie wolno używać suszarek prywatnych). 

6. W szkole przez cały rok obowiązuje obuwie zmienne, na te buciki potrzebny będzie worek 

z ortalionu, który łatwo wysycha. Buty i okrycia wierzchnie zostają w szatni.  

7. W szkole działa świetlica – czynna w godz. 7.00. – 18.00 – dzieci zapisują osobiście rodzice 

(pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodzice pracują), pobierając kartę ze świetlicy 

szkolnej już w pierwszych dniach września.  

8. Zapewniamy wsparcie pedagoga i psychologa. 

9. W szkole przez 5 dni tygodnia dostępna jest pomoc pielęgniarki, od lat uczestniczymy 

w akcji fluoryzacji zębów.  

Prosimy o dostarczenie: 

- bilansu sześciolatka z Poradni POZ 

- informację o stanie zdrowia w przypadku dzieci chorych przewlekle (ewentualnie 

przyjmowane leki) 

Prosimy zastanowić się czy dziecko będzie brało udział we fluoryzacji zębów metodą 

nadzorowanego szczotkowania (rodzice płacą za szczoteczki 6 x 0,40zł = 2,40 zł na rok) 



10. W szkole działa stołówka – stołówka jest prywatną firmą wybieraną przez Rodziców 

(catering).  

11. W szkole działa Rada Rodziców – wybór przedstawiciela klasy do spotkań z p. dyrektor 

odbędzie się we wrześniu.  

12. Do szkoły nie przynosimy żadnych cennych przedmiotów, m.in. telefonów, mp3, zabawek 

elektronicznych itp. – szkoła za to nie odpowiada). 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZANE NA SPOTKANIACH 

Z WYCHOWAWCAMI WE WRZEŚNIU. 

 

PORADY DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 

RODZICU 

Współpraca ze szkołą: 

• Utrzymuj częsty kontakt z wychowawcą klasy. 

• Słuchaj wskazówek  ze strony nauczyciela dotyczących pracy z dzieckiem w domu. 

• Informuj wychowawcę o niepokojącym zachowaniu dziecka lub trudnościach w odrabianiu 

prac domowych. 

• W sytuacji narastających niepowodzeń dziecka skorzystaj z porady wychowawcy, 

pedagoga, psychologa szkolnego. 

• Uczęszczaj na zebrania klasowe i konsultacje. 

• Podaj dokładne informacje dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły 

oraz swój aktualny numer telefonu kontaktowego. 

• Sprawdzaj codziennie informacje w zeszyciku przeznaczonym do kontaktu z wychowawcą. 

• Sprawdzaj codziennie informację w dzienniku Librus. 

 

Pozycja dziecka w klasie szkolnej: 

• Rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat jego kolegów szkolnych. 

• Pytaj czy jest lubiane przez rówieśników. 

• Obserwuj zachowanie swojego dziecka, gdy idzie do szkoły i gdy z niej wraca. 

• Porozmawiaj z nauczycielem na temat pozycji swojego dziecka w grupie. 

• Obserwuj dziecko podczas zabaw z rówieśnikami. 

• Pamiętaj, że nieakceptowanie dziecka w grupie może wywołać niechęć do szkoły, a także 

przyczynić się do nieprzystosowania społecznego. 

 

Nauka w szkole: 

• Gdy dziecko płacze, nie chce zostać w szkole, unikaj długich pożegnań, po wejściu do 

budynku i spotkaniu się z rówieśnikami i nauczycielem, łatwiej przystosuje się do nowej 

sytuacji. 

• Podporządkuj się regułom ustalonym w szkole i klasie (np. jeśli dziecko ma być 

pozostawione przy wejściu do szkoły, to je tam zostaw; jeśli dziecko ma zostawiać 

podręczniki w ustalonym przez nauczyciela miejscu, to nie każ nosić ich w tornistrze. Później 



trudno będzie Ci wyjaśnić dziecku, że należy wykonać polecenie nauczyciela, gdyż sam 

pokazujesz możliwość łamania reguł. 

• Wpajaj dziecku, że nauka w szkole to jego obowiązek. 

• Nie krytykuj nauczycieli w obecności dziecka, gdyż to spowoduje jego lekceważący 

stosunek do szkoły, nauczycieli, a w przyszłości także może przyczynić się do utraty 

autorytetu rodziców w oczach dziecka. 

 

Nauka w domu: 

• Przygotuj miejsce do pracy Twojemu dziecku (biurko, odpowiednie oświetlenie itp.). 

• Stwórz dziecku dobrą atmosferę do nauki, pamiętając o tym, że wtedy dziecko chętniej 

będzie się uczyć. 

• Ustal wspólnie z dzieckiem rozkład dnia, godziny przeznaczone na naukę, zabawę 

i odpoczynek. 

• Zaczynaj naukę z dzieckiem od przedmiotów, które ono lubi, a następnie, te które sprawiają 

dziecku trudność. 

• Chwal za poczynione postępy, gdyż zwiększy to motywację dziecka do nauki. 

• Wdrażaj dziecko do samodzielności (przygotowywanie przyborów, pakowanie tornistra). 

• Wymagaj od dziecka, aby dbało o książki, przybory i utrzymywało je w czystości. 

• Cały czas ćwicz z dzieckiem samodzielność podczas takich czynności jak: wiązanie butów, 

ubieranie się, zapinanie guzików, jedzenie, pakowanie śniadania, noszenie tornistra. 

• Miej kontrolę nad długością czasu spędzanego przed telewizorem, zabawą przy komputerze. 

• Zadbaj o rozwój zainteresowań swojego dziecka. 

 

Nauczyciele klas I, pedagog, psycholog 

 


