3. Czy musimy powiadomić nauczycieli o stanie zdrowia dziecka ?
Szkolna Służba Zdrowia :
a) każdego dnia czynny jest gabinet pielęgniarski, od godz. 8.oo do 15.oo, dyżur pełni pielęgniarka p.
Iwona Zybała . Podstawową opiekę medyczną nad dziećmi prowadzą przychodnie rejonowe,
natomiast pielęgniarka prowadzi działalność zapobiegawczą , podejmując wspólnie z instytucjami
specjalistycznymi działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia i higieny osobistej uczniów oraz
kieruje do szczepień i bilansów. Udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach dyżuruje w pok. 12;
b) Gabinet Stomatologiczny , lek. stom. E. Dobrzykowska – prowadzi leczenie zachowawcze, natomiast
leczenie specjalistyczne prowadzić należy w przychodni rejonowej
Aby uniknąć nieporozumień rodzice dzieci, które są uczulone na jakieś leki lub regularnie
muszą je zażywać np. przy cukrzycy, astmie itp. proszeni są do przekazania tych informacji w
gabinecie pielęgniarskim oraz wychowawcy klasy . Równocześnie informuję, że dokumentacja
zdrowotna dziecka znajduje się pod opieką pielęgniarki .
4.

Czy dziecko będzie uczęszczać na lekcje religii ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017
( DZ.U.2016 poz. 1943,1954,1985,2169 oraz 2017r. poz.60 i 949)
§ 1.W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, z 1999 r.
poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478)
1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej
„przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach pod-stawowych i
szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:
1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;
2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu
pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia
religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć.”;

Dla dzieci, których rodzice zadeklarują taką chęć, umożliwimy udział w zajęciach z „Etyki”.
Zgodnie z przywołanymi przepisami szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji etyki dla grupy nie
mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału. Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale lekcje
etyki powinny być zorganizowane w grupie międzyoddziałowej, międzyklasowej bądź poza szkołą.
PODRĘCZNIK DO RELIGII: podręcznik i karty pracy dla ucznia - Jesteśmy w rodzinie Pana

Jezusa (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, wyd. Św. Wojciech. Podręcznik oraz karty
pracy.

Życzymy udanych,
słonecznych i
pięknych wakacji
Dane teleadresowe szkoły:
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 13 Szkoła Mistrzostwa Sportowego
61-714 Poznań, al. Niepodległości 32, tel. 618526001
Adres strony internetowej szkoły: www.sportowa13.pl
Poczta elektroniczna:kontakt@sportowa13.pl

MAMO ! TATO ! WITAMY W NASZEJ SZKOLE !
Wasze dziecko idzie po raz pierwszy do szkoły. Jesteście pełni obaw. Chcecie wiedzieć,
jak odnajdzie się ono w nowym środowisku, jak będą się układać jego kontakty z rówieśnikami?
Szkoła jest instytucją, która uzupełnia rodzinę. Ma ono pomóc dzieciom w tym, aby
poradziły sobie w życiu poza ramami rodziny. Dużą wagę przywiązuje się tu do zapewnienia
podstawowych potrzeb każdego dziecka – potrzeby akceptacji i bezpieczeństwa. Odpowiadają za
to wszyscy pracownicy placówki, ale przede wszystkim nauczycielki, które spędzają z dziećmi
najwięcej czasu.
Wiek szkolny to okres, w którym następuje ogromny skok w rozwoju każdego dziecka.
Szczególnie istotne są pierwsze lata nauki, tzw. nauczanie wczesnoszkolne. Rozpoczęcie nauki
szkolnej jest w pewnym sensie momentem przełomowym nie stanowi jednak ostrej granicy
dzielącej życie dziecka na okres, w którym było ono tylko dzieckiem i okres, kiedy staje się przede
wszystkim uczniem. Będąc uczniem, nie przestaje być dzieckiem. W dalszym ciągu bawi się, ma
swoją ulubioną zabawkę, chętnie słucha bajek, przytula się do matki i ojca. Ale czasem wstydzi się
tych zachowań, bo zdaje sobie sprawę, że staje się coraz starsze, bardziej samodzielne. Wzrost
samodzielności to pierwsza z cech odróżniających młodszy wiek szkolny od okresu
przedszkolnego.
Nauczanie wczesnoszkolne stanowi najniższy szczebel kształcenia ogólnego fundament, na
którym
opiera
się
dalsze
kształcenie
i
wychowanie.
Od tego, jaki poziom sprawności i umiejętności osiągnie zależy jego dalszy właściwy rozwój,
który ma charakter indywidualny, uwarunkowany różnymi czynnikami oddziałującymi nań
stymulująco i hamująco.
Co może zaoferować Waszym dzieciom nasza szkoła?
- opiekę i wychowanie, nad którym czuwają nauczycielki z odpowiednim przygotowaniem
pedagogicznym i doświadczeniem w pracy z dziećmi,
- atrakcyjne zajęcia i zabawy dla dzieci mające na celu indywidualny rozwój dziecka:
intelektualny, ruchowy, manualny,
- spacery i wycieczki stwarzające okazję do obserwowania przyrody,
- spotkania z ciekawymi ludźmi: z policjantem, strażakiem itp.
- uroczystości z udziałem członków rodzin, np.: Dzień Babci i Dziadka,
- przygotowanie i udział dzieci w przeglądach i konkursach,
- zajęcia dodatkowe – pozalekcyjne,
- indywidualne rozmowy o dzieciach w atmosferze zaufania
Przekroczenie progu szkoły jest dla dziecka stresem związanym z nowym otoczeniem,
koniecznością rozstania się z rodzicami, lękiem przed nieznanym. Dzięki odpowiedniemu
przygotowaniu można w istotny sposób ułatwić dziecku przyzwyczajenie się do nowej sytuacji.
Należy pamiętać również o tym, że każde dziecko jest inne i każde w inny sposób reaguje na
nowość. Za prawidłową adaptację dziecka w nowym środowisku odpowiadają rodzice i
nauczycielki. Na początku jest to jednak zadanie dla rodziców, gdy dziecko przekroczy próg
szkoły – dla nauczycielek.

Jak przygotować dziecko ?
Zadbaj o rozwój dziecka
Podczas zabaw z dzieckiem zadbajmy o jego rozwój, ćwiczmy spostrzegawczość, koncentrację uwagi,
myślenie, rozwijajmy zainteresowania. Dziecko powinno dużo rysować, wycinać, kleić, lepić – jak
najintensywniej rozwijać motorykę ręki. Taniec, śpiew i sport korzystnie wpływają na rozwój fizyczny, ale
również umysłowy dziecka.

Zadbaj o kontakty z rówieśnikami
Zadbajmy, żeby nasze dziecko miało jak najwięcej sytuacji, w których może bawić się z rówieśnikami.
Organizujmy wspólne imprezy, wyjazdy, wycieczki. Zapraszajmy kolegów do naszego domu.

Mów pozytywnie o szkole i nauce
To środowisko wpływa na nastawienie dziecka do szkoły. Dużym błędem jest wyrażanie negatywnych
ocen o szkole i nauczycielach w obecności dziecka. Straszenie go i mówienie, że skończyły się dobre czasy,
może wywołać u dziecka silny stres i niechęć do szkoły. Przede wszystkim nie wpadajmy w panikę i nie
stwarzajmy napiętej i nerwowej atmosfery. Takie zachowanie niewątpliwie udzieli się dziecku.

Rozmawiajmy z dzieckiem o jego obawach
Opowiadajmy o szkole, jaka ona jest, co trzeba w niej robić. Przygotujmy go do nowych zadań jakie go
czekają. Ważne jest wdrożenie u dziecka pewnych niezbędnych działań i zachowań, np.: pakowanie
przyborów szkolnych, utrzymywanie ich w porządku, wykonywanie poleceń dorosłych, kulturalne
zachowanie, pożyczanie kolegom rzeczy.

Rozwijajmy u dziecka poczucie własnej wartości, wzmacniajmy go
Nie porównujmy naszego potomka z innymi dziećmi. Każde z nich rozwija się we własnym tempie.
Doceniajmy jego wysiłek i osiągnięcia. Dziecko, które wie, że jest akceptowane przez rodziców, łatwiej
poradzi sobie w trudnych sytuacjach.

Pójdźmy z dzieckiem po pierwsze zakupy szkolne
Niech samo wybierze swój pierwszy plecak, piórnik, worek. Przy tej okazji opowiedzmy mu, jak wyglądał
początek naszej edukacji, co było dobrego, a co nas zaskoczyło. Skupmy się na zaletach życia
uczniowskiego.
Przywołajmy miłe wspomnienia, stwórzmy pogodny i wesoły obraz szkoły. Dziecko słuchając
rodziców, chętnie przyjmuje ich sposób widzenia.
Szkoła to na początku nauka pisania, czytania i liczenia. Aby dziecko poradziło sobie z lekcjami,
należy wzmacniać w nim poczucie odpowiedzialności oraz rozbudzać ciekawość. Warto także pamiętać o
tym, że sześcio- czy siedmiolatki nie są w stanie skoncentrować się na jednym zadaniu przez dłuższy czas.
Dobrze jest zatem połączyć odrabianie prac domowych z zabawą lub organizować co jakiś czas przerwy,
np. na krótki spacer. - Szkoła to miejsce, gdzie dziecko ma się uczyć, a nie być we wszystkim najlepsze .
Oczekiwania rodziców powinny zatem iść w parze z jego możliwościami.

O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem zajęć !!!
Co należy przygotować ?
Wyprawka ucznia klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
Lekki tornister, a w nim:
 Zeszyt w wąskie linie ( z kolorową liniaturą) – 16 k. 2 sztuki
 Zeszyt w kratkę – 16 k.
3. Piórnik z zawartością: 2 ołówki (średnio miękkie), gumka do mazania,
temperówka z zamknięciem, nożyczki z zaokrąglonym
czubkiem, linijka, pióro na drugi semestr, klej w sztyfcie.
5. Kredki ołówkowe i dodatkowo kredki typu „Bambino”,pisaki
Przybory do szafki w sali:
6. Blok rysunkowy mały kolorowy
7. Blok techniczny mały, biały
8. Blok techniczny mały, kolorowy
9. Blok duży biały
9. Papier kolorowy (wycinanka)
10. Teczka do prac A3
11. Teczka do prac A4
11. Bibuła kolorowa – 4 kolory
12. Kredki pastele
13. Plastelina
14. Patyczki do liczenia
15. Kleje w sztyfcie – 2 szt. oraz klej „Magic”
16. Farby plakatowe – 12 kolorowe i dwa pędzle (gruby i cienki),
kubek do wody i podkładka do malowania
Uroczysty strój szkolny:
 dziewczynki: biała bluzka i ciemna spódniczka
 chłopcy: biała koszula i ciemne spodnie.
Strój gimnastyczny w podpisanym worku:
 Biała koszulka i krótkie ciemne spodenki
 Obuwie zmienne z gumową podeszwą.
Strój gimnastyczny klasa tenisowa :

koszulka i spodenki , dres oraz obuwie sportowe .

Zimą dodatkowo przyda się polar lub cienka kamizelka ocieplana rozpinana
Wszystkie przybory – ołówki, pędzelki, zeszyty itp. muszą być podpisane.
W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego Librus. Każdy rodzić otrzymuje indywidualny
login i zobowiązany jest do codziennego odczytywania wiadomości.
Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy ?
Świetlica - czynna jest codziennie (głównie dla dzieci klas 1 - 3) w godz. 6.45 do 17.00 .
Zapisy do świetlicy przyjmowane są do 1 września 2020 roku
Czy dziecko będzie jadło posiłki w szkole ?
Stołówka - mieści się na parterze budynku szkoły i prowadzona jest przez firmę zewnętrzną.
Codziennie uczniowie skorzystać mogą ze śniadania, obiadu i podwieczorka.
Rodzice mogą wykupić dla dziecka abonament miesięczny ewentualnie na wybrane dni tygodnia .
Opłaty pobierają oraz wszelkich informacji udzielają pracownicy kuchni. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za jakość posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną.

