Szanowni Państwo!
Już niedługo zaczynamy wspólną naukę w klasie „1”. Będziemy poznawać się, bawić i uczyć. Mam nadzieję,
że chęci już są, radość w sercu i uśmiech na twarzy również. Szykujemy zapasy pomysłów do wspólnych
działań.
Aby dobrze być przygotowanym do nauki w klasie „1” potrzebne będą jeszcze :
Motywacja 
Dobry humor
oraz
do wspólnego używania
 3 bloki techniczne A4: kolorowe
 3 bloki techniczne A4: białe
 3 bloki techniczne A3: kolorowe
 3 bloki techniczne A3: białe
 3 bloki rysunkowe A3: kolorowe
 3 bloki rysunkowe A4: kolorowe
 krepina w czterech wybranych kolorach
 2 papiery kolorowe – samoprzylepne
 4 kleje w sztyfcie – „baza klejowa” duże
 paczka mokrych chusteczek
 pudełko zwykłych chusteczek higienicznych
Wyżej wymienione materiały złożymy do wspólnego kącika, a po wyczerpaniu zapasów będziemy je
uzupełniać,
indywidualnie:
 pędzle (cienki, średni, gruby - podpisane), kubek na wodę - podpisany, opcjonalnie - koszula/fartuszek
chroniący przed pobrudzeniem,
 FARBY PLAKATOWE- UWAGA na „BADZIEWIE” (najlepsza ASTRA/BAMBINO) - PODPISANE
 plastelina min.12 kolorów (najlepsza ASTRA/BAMBINO) - podpisana
 pastele olejne min.12 kolorów (najlepiej firmy PENTEL) - podpisane
 teczka A4 na gumkę - podpisana
 pudełko kredek BAMBINO – małych, niedrewnianych – podpisany
1. Plecak – lekki – mieszczący książkę A4, zeszyt, śniadaniówkę i piórnik
2. Piórnik (proszę pamiętać, aby nie był to piórnik typu TUBA, tylko ROZKŁADANY!!!), a w nim
 4 x dobrze zatemperowane ołówki (średniej twardości HB), - podpisane
 kredki ołówkowe (miękkie, trójkątne lub wielokątne)- CIENKIE !!! nie takie jak drewniane Bambino ,
Moi drodzy kredki lepiej kupić dobrej firmy, mamy większą pewność, że się nie będą łamały – POLECAM
Kredki firmy BIC (zdjęcie po prawej) – oznaczone/podpisane

 1 x temperówka zamykana - podpisana
 1 x dobra gumka do ścierania, proszę nie sugerować się ładnością- podpisana
 1 x duży klej w sztyfcie ( nie w płynie!!!) - podpisany
 1 x linijka ok. 20 cm - podpisana
 1 x dobre nożyczki z zaokrąglonymi końcami - podpisane
3. Zeszyt 32 kartkowy na Dzienniczek ucznia
 Na pierwszej stronie napisać
 Imię i nazwisko dziecka
 Imiona rodziców oraz aktualne telefony
 Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy?
4. 1 Zeszyt A4 (w kratkę) 60 kartkowy w sztywnej okładce do wklejania różnych kart pracy 2 zeszyty
A4 w trzy linie (32 kartkowe) oraz 1 zeszyt A4 w kratkę – podpisane.
5. Kapcie - na niebrudzącej podeszwie
6. Kostium gimnastyczny: koszulka w kolorze czarnym z logo szkoły, spodenki sportowe do kolan (w
kolorze ciemnym). Wszystkie elementy stroju ora worek powinny być podpisane
 II Śniadanie
 „śniadaniówka” – wygodny niezbyt duży pojemnik
 picie (w butelce/bidonie najlepiej z filtrem) – najlepiej woda
1. Do szkoły przychodzimy najpóźniej o godz. 7.55 (dobrze, aby dziecko miało czas na spokojne
przebranie się, stwarzanie sytuacji pośpiechu, może spowodować brak poczucia bezpieczeństwa  ),
- o 8.00 rozpoczynamy modlitwę na korytarzu, po czym rozchodzimy się do sal. Rodzice mogą być
obecni podczas wspólnej modlitwy, ale po niej proszeni są o sprawne opuszczenie szkoły.
Dzieci mają 4h języka angielskiego + 1h z native speakerem, 1h muzyki, 1h informatyki, 3h WFu oraz
19h edukacji wczesnoszkolnej. Wszystkie lekcje kończą się o godzinie 14. Raz w tygodniu zajęci
trwają do 14:45.
2. W pierwszym tygodniu września ZEBRANIE – „śledzić” na stronie www.skarga.edu.pl
Zebrania co miesiąc, poprzedzone prelekcją(od listopada) dla rodziców – obowiązkowe
WZO – Wewnątrzszkolne zasady oceniania – na zebraniu w pierwszym tygodniu września.
3. Projekt działań wychowawczych (wartości, modlitwy, pierwsze piątki miesiąca, święta…)
4. Świetlica 14.00 – 18.00 – deklaracje w pierwszym tygodniu września
5. Obiad - zamawianie on-line (obiady uzgadniamy bezpośrednio z kuchnią)
6. PODRĘCZNIKI – Didasko „Ja, Ty, My” (pakiet podręczników), ćwiczenia z dotacji. Dodatkowo –
Zbiór zadań z matematyki (na trzy lata), ćwiczenia ortograficzne. Koszt 162zł. Pieniądze będę
zbierała na dniu adaptacyjnym.
7. Zajęcia dodatkowe w ramach godzin świetlicowych - koła zainteresowań - na korytarzu na tablicy
ogłoszeń będą wywieszone listy z propozycjami tzw. kółek. Przeważnie na 7 godzinie lekcyjnej
8. Szafki i kluczyki – jedna na dwie
9. W szkole codziennie jest pani pielęgniarka i pani psycholog/pedagog/logopeda.

10. Zasady odbioru - upoważnienia
11. Ubezpieczenie – we wrześniu – nieobowiązkowe/zaświadczenie
12. Bezpieczeństwo w szkole – po modlitwie wejście do szkoły od strony Bema zostaje zamknięte, odbiór
dzieci przez wejście główne. W szkole jest monitoring i pan portier.
13. Kalendarz roku szkolnego na - www.skarga.edu.pl
14. Prośba o nieprzyprowadzanie dzieci przeziębionych i chorych
15. Ubranie dostosowane do pogody , zwłaszcza tej zewnętrznej (zostawiamy w szatni)
16. Proszę o przyzwyczajanie dzieci do samodzielności (rozbieranie, ubieranie, sznurowanie butów,
zapinanie guzików…)
17. Spotkanie adaptacyjne 29.08.2022r – w godzinach 9:00-12:00 (proszę, żeby dzieci miały buty
na zmianę i coś drobnego do jedzenia)
18. Rozpoczęcie Roku Szkolnego (strój galowy) – 31 sierpnia 2022 roku o godz. 16:00
w kościele,
zaczynamy Mszą Świętą
potem spotkanie z wychowawcą w klasie w szkole.
19. Grill integracyjny-najlepiej 10 lub 17.09
.
Do zobaczenia 31 sierpnia
– koniecznie
z uśmiechem na twarzy i w dobrym humorze !!!!!!!!!!!
Izabela Sękowska

