Pakiet powitalny
czyli
poradnik szkolny
dla uczniów i ich rodziców
Wsparcie w opracowaniu: dr Izabela Czerniejewska

Powitanie
Dzień dobry! Cześć! Witaj w naszej szkole!
Drogi Uczniu! Witaj w Zbąszyniu, w Twojej nowej szkole.
Jest nam miło, że przyjechałeś do nas, zamieszkasz tu, że będziesz się z nami uczył i bawił. W naszej
szkole uczą się głównie dzieci polskie, ale są też dzieci z innych krajów.
Wiemy, że pierwsze dni w nowej szkole bywają trudne. Nowe koleżanki i koledzy, nauczyciele,
budynek. Dlatego chcemy ułatwić Ci zapoznanie się z zasadami i zwyczajami panującymi w naszej
szkole.

Jeżeli coś będzie dla Ciebie niejasne, będziesz miał jakieś pytania czy wątpliwości, zawsze możesz
zapytać koleżankę lub kolegę z klasy, wychowawcę lub innego nauczyciela. Możesz też zwrócić się ze
swoimi pytaniami do pedagoga lub psychologa. Do zobaczenia!
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera
w Zbąszyniu

Dane kontaktowe szkoły
Szkoła Podstawowa
im. Arkadego Fiedlera
Adres: ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń
Telefon: 68 3866 085, 501 178 100
e-mail: spzbaszyn@gmail.com
www: http://zspz.zbaszyn.pl/index2.html
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.00

Patron szkoły
Patronem szkoły jest Arkady Fiedler (1894-1985) – pisarz
i podróżnik. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ .

Wydarzenia
Informacje o szkolnych wydarzeniach, relacje z realizowanych
przedsięwzięć znajdują się na szkolnym FACEBOOKU.

Kalendarz roku szkolnego
Miesiąc

Święta / dni wolne

Wrzesień

1.09. rozpoczęcie roku szkolnego

Październik

14.10. Dzień Edukacji Narodowej

Listopad

1.11. Wszystkich Świętych (dzień wolny)
11.11. Święto Niepodległości (dzień wolny)

Grudzień

23.12 – 01.01. Ferie świąteczne
24-26.12. Święta Bożego Narodzenia

Styczeń

1.01. Nowy Rok (dzień wolny)
6.01. Święto Trzech Króli (dzień wolny)

Styczeń/luty

Ferie zimowe — 2 tygodnie
(wg ustaleń Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Marzec/kwiecień

Święta Wielkanocne — ferie — 6 dni
(w marcu lub kwietniu)

Maj

1.05. Święto Pracy (dzień wolny)
3.05. Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)

Czerwiec

Koniec roku szkolnego
(pierwszy piątek po 20 czerwca)

Lipiec i sierpień

Wakacje

W czasie roku szkolnego mamy
też dni wolne i święta, kiedy nie
ma zwykłych lekcji lub kiedy nie
chodzimy do szkoły.

Do szkoły chodzimy od
poniedziałku do piątku,
zaś soboty, niedziele
i święta spędzamy w domu –
z rodziną lub przyjaciółmi.

O dodatkowych
dniach wolnych lub
świętach dowiesz się
od swojego
wychowawcy.

System oceniania w szkole
Wewnątrzszkolne
Zasady Oceniania
to zasady, zgodnie z którymi
nauczyciele wystawiają
oceny. Znajdują się one
w Statucie Szkoły,
który dostępny jest na
stronie szkoły (rozdział 6).
Kliknij TUTAJ

Szczegółowe wymagania
z poszczególnych
przedmiotów znajdziesz
na stronie szkoły
w dokumencie
„Wymagania
edukacyjne”.
Kliknij TUTAJ.

Oceny z
przedmiotów:
6 - celujący
5 - bardzo dobry
4 - dobry
3 - dostateczny
2 - dopuszczający
1 - niedostateczny
(ocena negatywna)
Oceny z
zachowania:
- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie
- naganne

Ważne dokumenty

Te dokumenty też warto znać!
Regulamin stołówki szkolnej

Statut
Jest to dokument, w którym
zawarte są m.in. cele i zadania
szkoły oraz najważniejsze
informacje dotyczące organizacji
i pracy szkoły.
Znajduje się on na stronie szkoły.
W statucie znajdziesz swoje prawa
i obowiązki oraz wewnątrzszkolne
zasady oceniania.

Regulamin świetlicy
Regulamin sali gimnastycznej
Procedury wydawania opinii o
uczniu

Wszystkie ważne dokumenty znajdziesz
na stronie szkoły w zakładce „Dokumenty szkolne”.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Klasy I - III

klasa

edukacja polonistyczna
edukacja wczesnoszkolna (EW)

IV

V

VI

VII

VIII

edukacja matematyczna

język polski

+

+

+

+

+

edukacja społeczno-przyrodnicza

język angielski

+

+

+

+

+

edukacja plastyczna i techniczna

Język niemiecki

+

+

edukacja muzyczna

matematyka

+

+

+

+

+

edukacja informatyczna

historia

+

+

+

+

+

wychowanie fizyczne (WF)

przyroda

+

informatyka

+

+

+

+

+

technika

+

+

+

wychowanie fizyczne

+

+

+

+

+

geografia

+

+

+

+

biologia

+

+

+

+

chemia

+

+

fizyka

+

+

Język angielski

Uczniowie klas I – III mają
jeszcze zajęcia szachowe –
1 godzina w tygodniu.
Zajęcia nieobowiązkowe: religia, wychowanie
do życia w rodzinie.
Rodzic decyduje o udziale dziecka w tych
lekcjach.

muzyka

+

+

+

+

plastyka

+

+

+

+

wiedza o społeczeństwie

+

edukacja dla bezpieczeństwa

+

zajęcia z wychowawcą

+

+

+

+

+

Zajęcia dodatkowe
• W naszej szkole odbywają się darmowe
zajęcia dodatkowe. Każdego roku
do wyboru jest wiele ciekawych zajęć,
w których możesz wziąć udział.
• Dokładne informacje o zajęciach
znajdziesz na stronie internetowej
szkoły.
Kliknij TUTAJ – strona główna – „Plan
zajęć dodatkowych i wspomagających”.

Uczniowie, którzy nie znają
dobrze języka polskiego, mogą
brać udział w dodatkowych
zajęciach z języka polskiego
jako obcego.
Szczegóły przekaże wychowawca.

Rozkład lekcji w naszej szkole:
8:00 – 8:45
8:55 – 9:40
9:50 – 10:35
10:55 – 11:40
11:50 – 12:35
12:45 – 13:30
13:40 – 14:25
14:35 – 15:20

Plan lekcji swojej klasy znajdziesz
w dzienniku elektronicznym.
Tam również zobaczysz zmiany w planie,
gdy któryś z nauczycieli będzie nieobecny.

Przerwy
• W naszej szkole przerwy trwają 10 minut, a długa przerwa 20 minut
(10:35-10:55).
• Przerwy dziesięciominutowe uczniowie spędzają na korytarzach szkolnych.
• Przerwę dwudziestominutową uczniowie spędzają na korytarzu lub boisku,
w zależności od pogody.
• Uczniowie klas I-III mają przerwy ustalone przez wychowawcę i z nim
je spędzają.
• Podczas przerwy można zjeść swoje śniadanie, pójść do biblioteki,
porozmawiać z kolegami, skorzystać z toalety.
• Po zakończeniu przerwy należy ustawić się przy klasie i zaczekać na
nauczyciela.
• Podczas przerw nie wolno opuszczać terenu szkoły.

Dziennik elektroniczny
• W naszej szkole korzystamy z dziennika elektronicznego VULCAN UONET+.
• Witryna WWW jest dostępna bezpłatnie dla każdego rodzica i ucznia.
• W pierwszym logowaniu może pomóc rodzicom wychowawca.
• Dziennik elektroniczny jest głównym narzędziem komunikacji między szkołą
a rodzicami. Pozwala szybko:

• ➢sprawdzić frekwencję, oceny i uwagi
• ➢ sprawdzić, jakie są zadania domowe,
• ➢dowiedzieć się, jakie są zapowiedziane sprawdziany,
• ➢sprawdzić plan lekcji i ewentualne zmiany w planie,
• ➢wysłać wiadomość do wychowawcy,
• ➢odebrać wiadomość od wychowawcy lub innego nauczyciela,

• ➢usprawiedliwić nieobecność dziecka.
• Można również zainstalować aplikację na telefon.

Schemat systemu edukacji w Polsce
Szkoła podstawowa
(8 lat)
Egzamin ósmoklasisty

Szkoła ponadpodstawowa
1. Liceum (4 lata)
2. Technikum (5 lat)
3. Szkoła branżowa (3 lub 5 lat)
Matura

Studia wyższe

Źródło: Zespół Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

Rzeczy, które nosimy do szkoły:
Książki
zeszyty ćwiczeń
Zeszyty ( w linie do j. polskiego, w kratkę do pozostałych przedmiotów)
Piórnik , a w nim:

długopis, ołówek, gumka, linijka, nożyczki, klej, kredki, temperówka.

Uczniom klas I-III wychowawca może przekazać listę dodatkowych przyborów obowiązujących w jego
klasie, np. farby, plastelina, bloki techniczne itp.
W dniach, w których masz wychowanie fizyczne (WF) przynosisz worek ze strojem gimnastycznym.

Ubiór szkolny
Codzienny- ubierz się wygodnie, stosownie do pory roku

Galowy -to strój na wyjątkowe okazje szkolne, czyli biała bluzka
lub koszula, czarne lub granatowe spodnie albo spódniczka

Sportowy- na lekcje wychowania fizycznego ubierz spodenki lub
getry (legginsy) i t-shirt, trampki lub adidasy

Formularze szkolne
Usprawiedliwienie
Gdy byłeś nieobecny w szkole,
usprawiedliwienie może napisać rodzic
lub opiekun prawny przez e-dziennik.

Zgoda na udział w wycieczce
Przed każdą wycieczką, na którą się
zapiszesz, nauczyciel – organizator
rozdaje zgodę, którą wypełnia rodzic lub
opiekun.

Zgoda na udostępnianie wizerunku
Na początku każdego roku szkolnego Twoi

rodzice/opiekunowie otrzymają do wypełnienia formularz
dotyczący zgody na umieszczanie zdjęć, na których się
znajdujesz, na stronie szkoły, w lokalnej prasie itp.

Edukacja zdalna
Edukacja zdalna odbywa się na platformie

Link do logowania
na platformie
znajduje się
na stronie szkoły
TUTAJ

Microsoft Office 365

Instrukcja
przygotowania
systemu Office 365
do e-nauczania
znajduje się
TUTAJ

Regulamin korzystania
z usługi oraz
deklaracja
rodzica/opiekuna
znajdują się
na stronie szkoły
w zakładce
„Dokumenty”.

Ważne miejsca w szkole
III piętro
Gabinet pedagoga - nr 440
II piętro
Stołówka
Gabinet psychologa – nr 337
Gabinet pedagoga - nr 336
Gabinet pielęgniarki – nr 323
I piętro
Sekretariat i gabinet dyrektora – nr 225
Świetlica – nr 201 (dla klas I-III)
Gabinet logopedy - nr 234

Parter
Sekretariat i gabinet wicedyrektora – nr 140
Świetlica główna – nr 122
Świetlice - nr 136, 138 (dla klas I-III)
Biblioteka

Ważne miejsca w okolicy
• Biblioteka Publiczna – ul. 17 Stycznia 59
• Przychodnie lekarskie – ul. Na Kępie 3
- ul. 17 Stycznia 59 a

• Zbąszyńskie Centrum Kultury – ul. Powstańców Wlkp. 12
• Kino za Rogiem (w parku miejskim)
• Plaża miejska Łazienki”

Co należy zrobić w takich sytuacjach
BYŁEŚ NIEOBECNY NA LEKCJACH

Rodzice piszą usprawiedliwienie w dzienniku elektronicznym (najlepiej
w zakładce – USPRAWIEDLIWIENIA)

SPÓŹNIEŚ SIĘ NA LEKCJĘ

Idziesz do swojej klasy i mówisz: „PRZEPRASZAM ZA SPÓŹNIENIE”.

ŹLE SIĘ CZUJESZ

Rozmawiasz z wychowawcą swojej klasy albo innym nauczycielem.
Oni zawiadomią pielęgniarkę lub twoich rodziców, którzy odbiorą cię
ze szkoły.

NIE UMIESZ WYKONAĆ ZADANIA DOMOWEGO

Prosisz o pomoc wychowawcę, nauczyciela przedmiotu, pedagoga
szkolnego lub nauczyciela języka polskiego jako obcego.

POKŁÓCIŁEŚ SIĘ Z KOLEGĄ/KOLEŻANKĄ

Rozmawiasz z wychowawcą lub pedagogiem/psychologiem szkolnym.

GDZIE SZUKAĆ ZGUBIONEGO PIÓRNIKA LUB STROJU

Poproś o pomoc panie z obsługi lub kolegów/koleżanki.

NA WF ?

To warto wiedzieć
Wywiadówka

To spotkanie rodziców z wychowawcą ucznia. Jego celem jest omówienie postępów
dzieci w nauce oraz innych ważnych spraw dotyczących życia klasy i szkoły.

Pokój nauczycielski

Jest przeznaczony dla nauczycieli. To w nim nauczyciele przebywają, pracują
i odpoczywają między lekcjami.

Pedagog szkolny/

Specjalista pomagający dzieciom, które mają trudności szkolne.

Psycholog szkolny

Specjalista, który pomaga uczniom radzić sobie z trudnymi emocjami i uczuciami.

Biblioteka

Miejsce, gdzie uczeń może na miejscu bezpłatnie skorzystać ze szkolnych zbiorów
książek. Może też wypożyczać książki do domu.

Świetlica

To sala, w której uczniowie spędzają czas przed lekcjami lub po lekcjach. Do świetlicy
zapisują swoje dziecko rodzice. W pisemnym zgłoszeniu dokładnie podają godziny
pobytu.

Stołówka

Pomieszczenie, w którym wydawane są ciepłe posiłki (obiady). Aby dziecko mogło
korzystać z obiadów, rodzice muszą je zapisać w sekretariacie szkoły. Obiady są
płatne.

Dorośli na terenie szkoły

Dorośli, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły, rozstają się z nim przy wejściu
do szkoły. Tam opiekę nad uczniami przejmują nauczyciele.

