INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY
•

W szkole trwa remont, w związku z tym tymczasowo wyłączony z użytku został korytarz na
parterze, od toalet aż do sali gimnastycznej. Wszystkich obowiązuje zakaz poruszania się obok
wejścia od strony sali gimnastycznej. Nie można również korzystać z wejścia do przedszkola od
strony podwórka szkolnego. W czasie przerw obowiązuje kategoryczny zakaz wychodzenia
uczniów na podwórko szkolne.

•

Rowery należy zostawiać w stojakach na podwórku szkolnym. Nie ma miejsca dla rowerów
z przodu budynku szkoły.

•

Szkoła wybrała ubezpieczyciela - firmę Generali. Stawka ubezpieczenia dla dzieci
przedszkolnych (trzy- i czterolatków) wynosi 30 zł, a dla uczniów szkoły podstawowej – 36 zł.
Wpłat należy dokonać do 13 września.

•

We wrześniu żywienie możliwe jest jedynie dla przedszkola i klas zerowych. Stawka żywienia
nie zmieniła się i wynosi odpowiednio: 2,50 zł dla uczniów szkoły podstawowej, 3,50 zł dla
pięciogodzinnej grupy przedszkolnej oraz 4,50 dla grupy dziewięciogodzinnej. W przypadku
choroby lub dłuższej nieobecności dziecka (przynajmniej 5 dni) istnieje możliwość odliczenia
kosztów żywienia. Warunkiem jest zgłoszenie tego faktu osobiście lub telefonicznie do
sekretariatu szkoły w pierwszym dniu nieobecności dziecka.

•

Szkoła uczestniczy w programach Doskonałe Mleko dla Szkół oraz Warzywa i owoce w szkole
(kl. I-III). Jeżeli ktoś z rodziców nie chciałby, aby jego dziecko uczestniczyło w tych
programach, należy to zgłosić do wychowawcy klasy.

•

Na czas remontów klasy zostały przypisane do odpowiednich sal.
Klasa/grupa

Wychowawca

Sala

3-latki Biedronki

p. Anna Rychlak

4-latki Pszczółki

p. Monika Tabaka

4-latki Motylki

p. Halina Sitarz

23

5-latki 0 a

p. Maria Rychlak

25

5-latki 0 b

p. Maria Chudzik

24

6-latki 0 c

p. Elżbieta Piędel

26

I

p. Halina Kozak

28

II

p. Urszula Błądek

27

III a

p. Anna Głuszak

28

III b

p. Ewa Hutman

19

IV a

p. Magdalena Bajek

39

IV b

p. Jacek Rej

35

V

p. Bogumiła Pikor

36

VI a

p. Teresa Partyka

21

VI b

p. Jacek Dąbek

42

