
INFORMACJE NA PIERWSZE ZEBRANIE Z RODZICAMI 
 

 
1. Ubezpieczenie płatne w wysokości 40zł. Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia dla dzieci 

trenujących w klubach.  Koszt dodatkowego ubezpieczenia 20zł. Termin płatności do 20 września 
2016r. 
 
Ubezpieczyciel: Ergo-Hestia (ten sam, co w poprzednich latach), suma ubezpieczenia 14 tysięcy zł. 

 
2. Rozdać rodzicom loginy i hasła do konta ucznia i rodzica do e-dziennika (do odebrania u M. Król). 

 
3. Wpłaty na Radę Rodziców wynoszą 30 zł od dziecka (ustalenie Rady Rodziców). 

 
4. Zbieramy od rodziców następujące dane:  

 imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, 
 imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu 

zamieszkania ucznia albo słuchacza,  
 adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów. 

 
5. Zebrać od rodziców zgody na publikację wizerunku dziecka i/lub umieszczenia danych osobowych na 

stronie www szkoły w OP, w klasie 1a i 1b SP oraz Ia, Ib i Ic gimnazjum, a także od wszystkich nowych 
uczniów we wszystkich klasach (Wzór zeszłoroczny i do odebrania w sekretariacie szkoły). 
 

6. Zebrać od rodziców wnioski na uczestnictwo dzieci w zajęciach religii/etyki w OP, w klasie 1a i 1b SP 
oraz Ia, Ib i Ic gimnazjum, a także od wszystkich nowych uczniów we wszystkich klasach. Wzór zgody 
zeszłoroczny i do odebrania w sekretariacie szkoły. 

 
7. Przedstawić rodzicom kalendarium (propozycję dni wolnych (musi jeszcze zaopiniować RR i SU), 

terminy zebrań, dni otwarte). 
 

8. Przedstawić rodzicom, w jakich dniach obowiązuje w szkole strój galowy. 
 

9. Zapoznać rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz 
przedmiotowymi systemami oceniania (znajdują się one w librusie) i statutem szkoły. 
Poinformować, iż powyższe dokumenty są dostępne w librusie. 

 
10. Poinformować, że programy: wychowawczy i profilaktyczny, również będą dostępne na librusie, lecz 

czekają na uchwalenie przez Radę Rodziców. Poprosić, aby rodzice się zapoznali z powyższymi 
dokumentami. 
 

11. Wybrać po jednym przedstawicielu z klasy do Rady Rodziców. 
 

12. Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 5 września 2016r. o godz. 19:00. 
 

13. Przedstawić rodzicom klas I gimnazjum informację na temat wyjazdu na zieloną szkołę  
w terminie od 12 – 16 września 2016r. 

 
14. Poinformowanie o terminie składania przez ucznia deklaracji wyboru języka, który będzie zdawał na 

egzaminie gimnazjalnym: do 30.09.2015r. /dotyczy kl. III a i III b G/ 
 

15. Informacja dla klas III Gimnazjum 
Przekazanie informacji, że dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu 
gimnazjalnego jest możliwe na podstawie: 
a) opinii psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, 

dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), którą należy przekazać do szkoły najpóźniej do 15 
października 2016; 

b) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 
c) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego; 
d) zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

 
16. Poinformować rodziców o wewnętrznych nr telefonów, aby bezpośrednio łączyć się z daną osobą,  

a nie przez sekretariat. 
 
Pedagog gimnazjum – wew. 10 
Pedagog SP – wew. 12 
Pokój nauczycielski – wew. 16 



 
17. Poinformowanie o przekazaniu do sekretariatu szkoły, w terminie do 15 września 2016 następujących 

dokumentów (w przypadku ich posiadania przez dziecko): 
 kserokopii opinii o dziecku wydanej przez psychologa, pedagoga lub innego specjalistę z 

zakresu wspomagania rozwoju; 
 kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności dziecka; 
 oryginałów zaświadczeń lekarskich o pozostawaniu dziecka pod opieką specjalistów w 

przypadku przewlekłych chorób (z wyszczególnieniem zaleceń do postępowania z dzieckiem). 
 

18. Poinformowanie o formach pomocy materialnej dla uczniów – rodziny w trudnej sytuacji finansowej 
mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej: 

 programy pomocy materialnej realizowane przez MOPS; 
 stypendium szkolne -  gdy dochód rodziny nie przekracza 514 zł na osobę; wnioski 

przyjmowane są w filiach MOPS do 15 września 2016; 
 sfinansowanie lub dofinansowanie gorącego posiłku dla dziecka w szkole po spełnieniu 

określonego kryterium dochodowego; 
 zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego; 
 
Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w Filiach MOPS i na stronie 
internetowej MOPS. 
 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany we współpracy MOPS i placówek 
oświatowych - pomoc w formie gorących posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora 
szkoły w liczbie zależnej od miesięcznych limitów wyznaczanych przez MOPS – rodzice, którzy 
chcieliby skorzystać z powyższej formy pomocy proszeni są o zgłoszenie takiej potrzeby w dniu 
dzisiejszym do wychowawcy klasy.  
 

19. Poinformowanie, że w szkole realizowane są dla uczniów Gimnazjum zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego. Istnieje również możliwość indywidualnego kontaktu uczniów i rodziców z doradcą 
zawodowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Doradca zawodowy p. Julia Jajkiewicz. 
 

20. Poinformować rodziców o planowanym pikniku szkolnym dla uczniów SP (8.10.2016) i poprosić  
o włączenie się w jego organizację rodziców SP oraz uczniów i rodziców gimnazjum min. do 
upieczenia ciasta (3 ciasta na klasę), robienia gofrów (osoby, które mają gofrownice i nie tylko), 
zajęcia się kawiarenką szkolną, przekazania rzeczy, które są nowe i niepotrzebne w domu na loterię 
fantową dla dzieci (rzeczy na loterie przekazujemy wychowawcy klasy do 30 września 2016r.) itp. 
Wychowawcy zobowiązaniu są do zrobienia listy, na której zapisują 3 osoby z klasy, które pieką 
ciasta i 2 chętne osoby z klasy do pomocy przy pikniku. Sporządzone listy przekazują koordynatorom 
p. A. Pitali lub p. J. Bałdys. 
 
Proszę przekazać informację, że dla dzieci przewiduje się m.in. spotkanie z pszczelarzem, 
dmuchańce, rodzinne zawody sportowe, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji. Osoby chcące 
zasponsorować jakąś atrakcje proszone są o kontakt z koordynatorami p. A. Pitala lub p. J. Bałdys 
lub pozostawieniem informacji u wychowawcy klasy w celu kontaktu. 
  

21. Przypomnieć rodzicom o możliwości korzystania ze stołówki szkolnej. Cena za obiad dla SP 8zł, a 
gimnazjum 9zł. 
 

22. W klasach pierwszych SP i gimnazjum zdjęcia do legitymacji szkolnych składamy  
u wychowawców w terminie do 9 września 2015r. Przyjmowane są zdjęcia w formacie tylko do 
legitymacji szkolnej (nie może być zdjęcie paszportowe!!!). 
 

23. Wychowawcy klas 1 - 6 SP do 15.09.2016r. zbierają 2,5 zł na szczoteczki do fluoryzacji (6 zabiegów w 
ciągu roku szkolnego, co 6 tygodni, 6 szt. szczoteczek). Dotyczy dzieci urodzonych włącznie do 2009r. 
 

24. Informacja dla rodziców I klas gimnazjum: 
 

 Testy przesiewowe trzynastolatka: badania pielęgniarskie w szkole. Rodzice otrzymują druki, z 
którymi muszą udać się do lekarza pierwszego kontaktu, a następnie zwracają je do szkoły. 
Druki na zebranie przekaże wychowawcom pielęgniarka szkolna z prośbą o rozdanie 
rodzicom. 

 Prośba o rozdanie rodzicom druku dotyczącego informacji rodzica o uczniu i zebrania ich po 
wypełnieniu przez rodzica. Druki na zebranie przekaże wychowawcom pielęgniarka szkolna. 


