
 
                     
 
 

  ZEBRANIE Z RODZICAMI 
                     6 września 2021 

 
 

Klasa 0 



 

 

PLAN ZEBRANIA: 

 

1. Powitanie.  

2. Przedstawienie zespołu pracowników szkoły. Kadra pedagogiczna i techniczna. 

3. Liczebność poszczególnych klas. 

4. Treści programowe. Cele wychowawczo-dydaktyczne. 

5. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, przybory szkolne.  

6. System oceniania i system motywacyjny. 

7. Zasady kontaktowania się i współpracy rodziców. Kontakt z wychowawcami. 

8. Kalendarz roku szkolnego. Wydarzenia i projekty. 

9. Konkursy - szkolne i pozaszkolne.  

10. Organizacja pracy szkoły. Zajęcia dodatkowe. 

11. Organizacja zdalnego nauczania.  

12. Praca psychologa szkolnego.  

13. Sprawy klasowe.  

14. Zakończenie zebrania i pożegnanie.  

 



O dobrą organizację szkoły dbają… 
 

• Katarzyna Wierzbicka - dyrektor szkoły 

• Anna Rokicka - dyrektor programu kanadyjskiego kl. 0-3 

                                - dyrektor szkoły przy ul. Jagielskiej 2 

• Anna Perkowska - koordynator projektów edukacyjnych kl. 0-3                                        

• Agnieszka Gołąb- sekretarz szkoły  

• Aleksandra Abramczyk- bibliotekarz szkoły 

• Piotr Ściepko- administrator sieci informatycznej 

• Wojciech Błaszczuk- administrator dziennika elektronicznego Librus 

• Sławomir Rokicki- kierowca i konserwator 

• Bożena Gajewska- pracownik techniczny  

• Sylwia Żółtowska- pracownik techniczny  

• Joanna Wisłocka- pracownik techniczny  

 

 



Nad rozwojem uczniów czuwają… 
 

klasa 0  

Anna Kerdelewicz 

Sandra Farag 

Aleksandra Tomaszewska-Roussiere 

klasa 1 / 

Beata Cusin 

Susan Conner 

Liliana Kępa  

Pieter Diertens 

klasa 2  

Aleksandra Abramczyk 

Sandra Farag 

Magdalena Dąbkowska 

klasa 3  

Anna Perkowska 

Susan Conner 

Magdalena Michalak 

 

 

J. francuski : Justyna Urbaniak 

J. angielski kl. 1 -3 : Marta Chojczak 

Muzyka: Marta Jędrzejczyk 

Wych. fizyczne : Liliana Kępa 

Religia : Ewelina Leśniewska 

Psycholog : Zofia Piersa-Poddębniak 

Reedukacja  Magdalena Dąbkowska 



LICZEBNOŚĆ KLAS 

• Klasa 0: 16  

• Klasa 1: 18  

• Klasa 2: 18  

• Klasa 3: 19  

razem: 71 uczniów  

  



Nasza Klasa 0 



CELE WYCHOWAWCZE w 1. semestrze 

• integracja grupy rówieśniczej, stwarzanie atmosfery przyjaznej nauce, pracy 
i zabawie 

•  trening umiejętności społecznych, współdziałanie w zespole klasowym, 
kształtowanie odporności emocjonalnej i radzenia sobie w sytuacji trudnej 

•  budowanie relacji opartych na wzajemnym poszanowaniu i poczuciu 
własnej wartości 

•  kształtowanie pozytywnego obrazu własnego JA 

•  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wspieranie ich ciekawości, 
aktywności i samodzielności 

•  pomoc dzieciom z ewentualnymi trudnościami edukacyjnymi 

•  wzmacnianie wewnętrznej motywacji uczniów do nauki. 

 

 



TREŚCI PROGRAMOWE realizowane w 1.semestrze 

• Edukacja polonistyczna 
Umiejętności podstawowe: 
-słuchanie i wypowiadanie się na temat opowiadań, baśni, tekstów 
-układanie krótkich zdań, podział zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby, 

wyodrębnianie głosek 
-znajomość liter (bez dwuznaków i zmiękczeń) 
-układanie i czytanie prostych wyrazów 
-sprawność manualna i koordynacja wzrokowo-ruchowa  
-kreślenie znaków literopodobnych i próby pisania 
Umiejętności ponadpodstawowe: 
-wypowiadanie się za pomocą zdań złożonych, wyciąganie wniosków na 

podstawie tekstu 
-znajomość wszystkich liter 
-czytanie prostych zdań 
-pisanie liter 

 



TREŚCI PROGRAMOWE realizowane w 1.semestrze 

• Edukacja matematyczna 

 

Umiejętności podstawowe: 

-liczenie obiektów 

-dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 na konkretach 

-porównywanie liczebności zbiorów 

-znajomość cyfr od 0-9 

-rozróżnianie stron prawa, lewa i  określanie stosunków przestrzennych 

-pory roku, dni tygodnia, miesiące 

 

Umiejętności ponadpodstawowe: 

-liczenie do 100 

-próba oderwania od konkretu 

-rozwijanie logicznego myślenia 
 



TREŚCI PROGRAMOWE realizowane w 1.semestrze 

• Edukacja społeczno-przyrodnicza 
 

Umiejętności podstawowe: 
-wyróżnianie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach 

przyrodniczych 
-warunki potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin 
-zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach 

roku 
-nazywanie zjawisk atmosferycznych 
 
Umiejętności ponadpodstawowe: 
-szczegółowa wiedza na temat wybranych zwierząt i roślin 
-obserwacja przyrody w lesie i parku 
-ciekawostki przyrodnicze, wzbudzenie naturalnego zainteresowania 

życiem zwierząt i roślin 
 



Podręczniki: 

Pakiet edukacyjny do zerówki  „Poznaję świat bo mam 6 lat” autorstwa 
Joanny Białobrzeskiej Wydawnictwa Didasko  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla dzieci:  
• Moja książka 
• Moje ćwiczenia 
•Uczę się pisać 
•Uczę się liczyć 
• Pomoce, Zeszyt młodego 
przyrodnika 
• Uczę się czytać 
Dla nauczyciela:  
• Przewodnik, Płyta CD 

 Zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego 2017 
 Program wychowania przedszkolnego Ryty Folejewskiej 

 



 
Przybory szkolne: 

• Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami  
• Piórnik (najlepiej z dwiema przegródkami, na suwaki) 
• Ołówek miękki trójkątny HB (3x) 
• Temperówka 
• Gumka do ścierania 
• Kredki świecowe 
• Kredki drewniane trójkątne 
• Flamastry 
• Nożyczki (dla dzieci leworęcznych specjalne nożyczki) 
• Linijka 
• Kleje w sztyfcie (3x) 
 

•PROGRAM POLSKI: 
• Zeszyt w trzy linie 16 – kartkowy (2x) 
• Zeszyt w kratkę 16 – kartkowy (2x) 
• Zeszyt w kratkę A4  
• 2 teczki A4 z gumką  
• Domowniczek (skoroszyt) 
 
 



OCENIANIE UCZNIÓW 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY „Librus” 
• Nauczyciele, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, mogą 

wpisywać do dziennika oceny cząstkowe w skali od 6 do1. 
• Nauczyciele przedmiotowi i wspomagający wpisują raz w miesiącu opinię o 

zachowaniu ucznia.  
 
OCENY OPISOWE 
• Na koniec 1. semestru w klasach 0-3: 
- ocena opisowa od wychowawcy i nauczycieli przedmiotowych 
- raport od nauczyciela kanadyjskiego 
 
• Na koniec 2. semestru: 
- do 30.04. w kl. 0 opinia wychowawcy dotycząca osiągnięcia gotowości szkolnej 
- ocena opisowa od wychowawcy i nauczycieli przedmiotowych w kl. 0 
- świadectwo w kl. 1-3 
- raport od nauczyciela kanadyjskiego 

 
 
 



SYSTEM MOTYWACYJNY w klasach 0-3 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Clip 

Chart  

Rewards 



FORMY KOMUNIKACJI Z RODZICAMI 

• 3 zebrania klasowe i 2 spotkania indywidualne z rodzicami 
(także w formie on-line) 

• Newsletter od wychowawcy i nauczyciela programu 
kanadyjskiego podsumowujący każdy miesiąc 

• Fotoreportaż „z życia klasy” w danym miesiącu 

• Do dziennika elektronicznego Librus nauczyciele wpisują: 

-  zadane prace domowe 

- oceny z przedmiotów 

- opinie o zachowaniu uczniów 

• Kontakt telefoniczny i mailowy 

• Indywidualne spotkania w zależności od potrzeb 

 

 



Komunikacja z rodzicami: 

Wychowawczyni 
 

Anna Kerdelewicz 
 

tel. 604 584 104 
 

anna.kerdelewicz@internationalschool.pl 



 

 

 

KALENDARZ  

roku szkolnego 2021/2022 

 





 

 

 

Wydarzenia i projekty 

  

 



SEMESTR I 



Międzynarodowy Dzień Kropki/ International Dot Day 
 

W programie wydarzenia: 
Przybliżenie postaci autora 
 Wspólne czytanie książki 

 Twórcze prace plastyczne z kropką 
 Trening kreatywności  
 I wiele innych atrakcji 

 

Peter Hamilton Reynolds  



 
TERMINY KONKURSÓW I EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Klasy 1-3 
DATES OF CONTESTS AND EXAMS IN THE SCHOOL YEAR 2021/2022 

Grades 1-3 

  

NAZWA/   
NAME OF THE CONTEST 

KLASY/ 
GRADES 

TERMIN KONKURSU/ 
DATES OF THE CONTESTS 

INFORMACJA O KONKURSIE/ 
INFORMATION ON THE CONTEST   

I SEMESTR/ FALL SEMESTER: 2021/2022   

Świetlik 
Ogólnopolski Konkurs 

Przyrodniczy 
/National natural science 

contest 
 

1-3 28.09.2021 http://www.swietlik.edu.pl   

Leon  
Z języka angielskiego/ 

English Contest  
Sprawdzian zintegrowany/          

Matematyka 
National integrated test / 

Mathematics 

1-3 20-22.10.2021 http://www.leon-konkursy.pl 

Olimpusek  
Z języka angielskiego/ 

Nationwide English Contest  
 

1-3 13.01.2022 https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek 

 

 
  

KONKURSY 



 

II SEMESTR/ SPRING SEMESTER: 2021/2022 
  

 
Konkurs Spelling Bee/  
Spelling Bee Contest 

1-3 
02.03. 2022  school stage   

09.03.2022  finals 

szczegóły konkursu drogą mailową 

details will be sent in e-mail  

 
Świetlik 

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy 

/National natural science contest 
 

1-3 08.03.2022 http://www.swietlik.edu.pl   

OPERON 
Ogólnopolski Sprawdzian 

Kompetencji Trzecioklasisty/  

National third grade test 

3  Kwiecień /April 2022 
http://egzaminy.operon.pl/index/    

trzecioklasista 
  

 
Konkurs Speaking Contest/ 

Speaking Contest  
 

1-3 
27.04.2022  school stage 

11.05.2022  finals 

 
szczegóły konkursu drogą mailową 

details will be sent in e-mail  

  

 
EGZAMINY CAMBRIDGE  

 
 

1-3 
YLE: Starters, Movers, Flyers 

czerwiec 2022 / June 2022 

http://www.cambridgeenglish.org/pl/ 
exams/ 

http://egzaminy.operon.pl/index/trzecioklasista
http://egzaminy.operon.pl/index/trzecioklasista
http://www.cambridgeenglish.org/pl/


 
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 DYŻUR PORANNY 

• 7.50-8.40  

- kl. 0 i 1 w sali gimnastycznej 

- kl. 2 i kl. 3 w sali kl. 3 

- dyżur pełni 1 nauczyciel 

• o 8.35  

- przychodzi drugi nauczyciel i zabiera jedną z klas do sali 

 

 



POSIŁKI 

• Przerwa po 2. lekcji: drugie śniadanie  
• Przerwa po 4.lekcji: 
     obiad kl. 0 i 1 
• Przerwa po 4.lekcji: boisko kl. 2 i 3 
• Przerwa po 5.lekcji: 
     obiad kl. 2 i 3 
• Przerwa po 5.lekcji: boisko kl. 0 i 1 
• Przerwa po 6.lekcji: podwieczorek 



DYŻUR POPOŁUDNIOWY 

• od 15.25 do 15.45                  
w każdej klasie dyżuruje 1 nauczyciel 
• od 15.45 do 17.00 
 łączymy po dwie klasy: 0 i 1, 2 i 3 
• od 17.00 do 17.30  
łączymy wszystkie klasy; dyżuruje 1 nauczyciel 
 
• Wykorzystujemy krótkofalówki do przywoływania 

uczniów, po których przyszli rodzice 
 

 



PORANNE ZAJĘCIA DODATKOWE 

Zajęcia 

 z wychowawcą 

Zajęcia 

z nauczycielem edukacji 
kanadyjskiej 

Zajęcia  

ze specjalistami  

• Zajęcia uzupełniające 
(poniedziałek – 8.00) 

• Zajęcia rozwijające 
(środa – 8.00) 

• Konsultacje  
(czwartek – 8.00)  

• Reedukacja 



POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA DODATKOWE  
od 13 września do 10 czerwca 

ZAJĘCIA SZKOLNE bezpłatne 

• Kluby sportowe kl.0-1, kl.2-3: Liliana Kępa 

• Zespół muzyczny kl. 2-3: Marta Jędrzejczyk (w 1.semestrze) 

• Kodowanie z Photonem kl. 0-1, kl. 2-3 : Anna Perkowska 

• Lego Club kl. 0-1: Susan Conner 

• Reading Club kl. 2-3: Susan Conner 

• Uniwersytet Odkrywców kl. 0-1 i kl. 2-3: Anna Kerdelewicz 

• Klub teatralny kl. 0-1: Beata Cusin 

• Klub taneczny kl. 0-1: Beata Cusin 

• Relaksacja kl. 0-1 i kl. 2-3: Aleksandra Tomaszewska-Roussiere 

• Game Club kl. 0-1 i kl. 2-3: Pieter Diertens 

ZAJĘCIA POZASZKOLNE dodatkowo płatne 

• Ceramika kl. 0-1 i kl. 2-3: Anna Rupińska 

• Karate kl. 0-1 i kl. 2-3: Kacper Lewandowski 



ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA 

• Lekcje zdalnego nauczania prowadzimy przez Google Meet 

• Wykorzystujemy także Google Classroom, gdzie nauczyciel opisuje: temat 
lekcji i zadania dla ucznia 

• Lekcje obowiązkowe w godz. 8.45-15.25 

• Lekcje i przerwy zgodnie z planem podczas nauczania stacjonarnego 

• Lekcje dla klasy 0 trwają 30min. 

• Lekcje dla klas 1-3 trwają 45min. 

• Każda klasa ma codziennie 6 lekcji obowiązkowych 

• Poprowadzimy także zajęcia dodatkowe i konsultacje dla uczniów 
chętnych w godz. 15.30-17.00 (trwają 30min.) 

 

 



PRZYKŁADOWY PLAN LEKCJI  
PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA   

PONIEDZIAŁEK 

1. Wych. fizyczne 

2. Ed. kanadyjska 

3. Ed. kanadyjska 

4. Ed. wczesnoszkolna 

5. Ed. wczesnoszkolna 

6. Język angielski- gramatyka 

 

 

 

WTOREK 

1. Ed. wczesnoszkolna 

2. Ed. wczesnoszkolna 

3. Ed. wczesnoszkolna 

4. Ed. kanadyjska 

5. Ed. kanadyjska 

6. J. francuski 

 

 

 

 

ŚRODA 

1. Wych. fizyczne 

2. Ed. kanadyjska 

3. Ed. kanadyjska 

4. Ed. kanadyjska 

5. Ed. wczesnoszkolna 

6. Ed. wczesnoszkolna 

 

 

CZWARTEK 

1. Ed. muzyczna 

2. J. francuski 

3. Ed. wczesnoszkolna 

4. Ed. wczesnoszkolna 

5. Ed. kanadyjska 

6. Ed. kanadyjska 

PIĄTEK 

1. Wych. fizyczne 

2. Ed. kanadyjska 

3. Ed. kanadyjska 

4. Religia 

5. Ed. wczesnoszkolna 

6. Ed. wczesnoszkolna 



PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA DODATKOWE ON-LINE 
DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW 

• Rysowanie 

• Zajęcia teatralne 

• Zajęcia sportowe 

• Relaksacja 

 

• Konsultacje z języka 
angielskiego 

• Konsultacje z wychowawcą 

• Bajkoczytanie 

• E-mocje 



 
 

POMOCE DYDAKTYCZNE 
 DLA UCZNIA  

PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA  

 
 
 

MATERIAŁY PLASTYCZNO-TECHNICZNE 
np. 

blok rysunkowy, techniczny 
papier kolorowy 

pastele 
farby akwarelowe 

 



 
 

POMOCE DYDAKTYCZNE DLA UCZNIA  
WYPOŻYCZANE ZE SZKOŁY  

NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA  

 
 SPRZĘT SPORTOWY  

 miękka piłka  

 piłeczka do tenisa 

 chusta akrobatyczna 

 piłeczka sportowa Zośka 

 taśma do ćwiczeń 

 spinner 

 

INSTRUMENT MUZYCZNY 

 

 dzwonki diatoniczne 



RODZICE W NASZEJ SZKOLE:  

 

•  uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez szkołę; 

•  uczestniczą w spotkaniach indywidualnych z wychowawcami i innymi  

    nauczycielami; 

•  korzystają z warsztatów oraz szkoleń organizowanych przez szkołę; 

•  zasięgają informacji na temat funkcjonowania swojego dziecka w szkole;                          

•  współpracują z wychowawcą klasy, nauczycielami wspomagającymi,  

    nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz psychologiem szkolnym; 

•  dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów; 

•  uważanie śledzą korespondencję szkolną; 

•  włączają się w życiu klasy i szkoły. 

                                                                                                      

                                                                                                     /Statut IS/ 

 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 



Edukacja i wsparcie 
psychologiczne  

Zofia Piersa-Poddębniak 
psycholożka, psychoterapeutka 

Warsztaty z dziećmi odbywają się dwa razy z miesiącu w 

każdej klasie, czyli około raz na dwa tygodnie, czasem, w razie 

potrzeby częściej. 



Zakres pracy psychologa  
Praca z dzieci  Praca z  rodzicami Praca z zespołem 

- Obserwacje dzieci 
- Warsztaty 

psychologiczne 
- Spotkania indywidualne  
- Spotkania grupowe  
- Tworzenie oraz 

realizacja całorocznych 
programów 
profilaktyczno-
wychowawczych 

- Wdrażanie zaleceń z 
opinii specjalistycznych 
 

- Spotkania indywidualne 
o charakterze 
konsultacji 

- Promowanie 
psychoedukacji: 
prowadzenie zakładki 
internetowej „Strefa 
świadomego rodzica” 
oraz kącika 
psychologicznego 

- Prowadzenie spotkań / 
Warsztatów  

- Wsparcie rodzica w 
procesie diagnozy  

- Udział w procesie 
rekrutacji nowych dzieci 

- Coaching oraz szkolenia 
dla nauczycieli/ 
asystentów  

- Prowadzenie superwizji 
zespołu  



Narzędzia pracy psychologa szkolnego 

• „Burza mózgów” 
• Dyskusja 
• Zabawy ruchowe/gry zespołowe 
• Aktywności plastyczne 
• Zabawy/gry integracyjne 
• Klasowe „koło” 
• Relaksacja z elementami wizualizacji 
• „Bajkoterapia” 
• „Psychorysunek” 
• Metody projektowe 

 



Główne obszary pracy psychologicznej podczas 
warsztatów w poszczególnych klasach 

Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 

- Budowanie 
poczucia 
bezpieczeństwa 

- Integracja klasy 
- Kształtowanie 

umiejętności 
nazywania 
emocji 
podstawowych 

- Kształtowanie 
umiejętności 
nazywania i 
rozpoznawania 
emocji 
podstawowych 
oraz wtórnych 

- Kształtowanie 
umiejętności 
radzenia sobie z 
emocjami 
trudnymi  
 

- Kształtowanie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów 
rówieśniczych 

- Promowanie 
współpracy  

- Budowanie 
trawałych więzi 

- Promowanie 
pozytywnych 
postaw wobec 
siebie 

- Rozwijanie 
asertywności 
oraz poznanie 
zasad dobrej 
komunikacji  



Autorskie projekty psychologiczne 
całoroczne 2021/22 

• EmpatiJA (klasy 0-3)  

• Created to Create- trening twórczości  (0-3) 

• Bajkoczytanie (online 0-3) 

• E-mocje (online 0-3) 

 



Zofia Piersa-Poddębniak 
psycholog, psychoterapeutka  

 
zofia.piersa-poddebniak@internationalschool.pl 

 
 
 

Godziny pracy:  
poniedziałek 9.00-15.00 

wtorek 9.00-15.00 
                               czwartek 9.00-15.00 



PLANOWANE WYCIECZKI 

• Dn. 8.09. (środa) klasa 0  

     Wycieczka do Lasu Kabackiego 
 

- spacer na leśny plac zabaw i powrót też spacerkiem  

- wyjazd busem ok. godz. 9.00; powrót do szkoły na godz. 12.00 

- dzieci zabierają małe plecaki: śniadanie + bidon z wodą 

- w tym dniu obowiązuje strój sportowy 

- w sekretariacie są zakupione preparaty na komary 

- opieka: A. Kerdelewicz, A. Tomaszewska-Roussiere, L. Kępa 

 

• Muzeum Etnograficzne w godz. 10.00-14.00 

- 6.10. (śr) kl. 0 „Gry i zabawy na świecie” 

 

 

 



Z  życia klasy – nasza codzienność 

Każdego tygodnia wybrane losowo dzieci będą pełnić rolę dyżurnych.  
Role pełnione przez uczniów: 
 Dziecko na początku i na końcu kolejki (Line leader and line caboose) 
 Pomoc w rozdawaniu materiałów, kontrolowanie planu dnia, utrzymanie porządku 

w klasie itp.  
 
 Prace domowe: 

Zadawanie prac domowych: 
-1 x w tyg. z programu polskiego (w czwartek) 
- zadania przygotowane przez nauczyciela programu kanadyjskiego (wg potrzeb) 
- praca domowa ok. 10 min.  
 

Dla każdego ucznia został przygotowany „Domowniczek” (oddzielny dla programu 
polskiego, oddzielny dla programu kanadyjskiego). To specjalny skoroszyt, w którym 
nauczyciel umieszcza prace domowe do samodzielnego wykonania przez dziecko w domu. 
(Mogą to być także zaległe, niewypełnione karty pracy wynikające z nieobecności dziecka w 
szkole). Po tygodniu uczeń przynosi „Domowniczek” do sprawdzenia nauczycielowi. 



Strój szkolny: 

• Od poniedziałku do czwartku obowiązuje strój szkolny; w piątek – strój dowolny; na wyjątkowe okazje, 
uroczystości – mundurek szkolny.  

• Strój na w-f w oddzielnym, materiałowym i podpisanym worku (biały t-shirt, granatowe spodenki, 

sportowe buty na rzepy z białą podeszwą) 
• Obuwie na zmianę w oddzielnym, podpisanym worku 
• Ubranie „na zapas” 
• Spięte, zebrane w gumkę włosy 
• Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek ochronnych w szkole (można mieć dodatkową 
maseczkę w szafce).  



STRÓJ SZKOLNY CODZIENNY: 

koszulka polo z krótkim lub długim rękawem z logo 

szkoły  

(biała lub granatowa) 

bluza z kapturem z logo szkoły 

spódniczka lub spodnie w ciemnym kolorze 

obuwie na zmianę (bezpieczne, wiązane lub na rzepy) 



STRÓJ GALOWY: 

biała koszula z długim rękawem 

 krawat z logo szkoły (dla chłopców)   

 krawatka z logo szkoły (dla dziewcząt) 

marynarka z logo szkoły (chłopcy i 

dziewczęta) 

ciemne spodnie dla chłopców 

spódniczka w kratę dla dziewcząt  – od 

1.09.2021 zastąpi ona dotychczas 

obowiązujące granatowe spódniczki i 

princeski, które w okresie przejściowym są 

dopuszczalne. 

* Nowy strój dziewczęcy galowy 





 Nawiązanie do Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa w Podstawowej 
Szkole Międzynarodowej 

 Rodzice przyprowadzają do szkoły tylko dzieci zdrowe 
 Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach ochronnych i pozostają w 

miejscach wspólnych dla wszystkich uczniów np. w szatni, na korytarzu 
 Uczniowie po wejściu do szkoły myją ręce itp.  
  Uczniowie nie przynoszą do szkoły zabawek 
 Uczeń ma codziennie w plecaku lunch box z drugim śniadaniem i bidon na 

wodę 
 Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia, a także na 

dodatkowe zajęcia poranne (aby maksymalnie wykorzystać czas) 
 Nie możemy organizować w szkole poczęstunków oraz wspólnej degustacji 

potraw, dlatego musimy zrezygnować z poczęstunku urodzinowego w 
szkole przygotowanego przez rodziców).  

 Wychowawca musi znać przyczynę nieobecności dziecka w szkole i jeśli jest 
taka potrzeba, zadzwonić do rodzica z zapytaniem. Rodzic informuje 
wychowawcę lub sekretariat szkoły o przyczynach i czasie nieobecności 
dziecka w szkole (drogą mailową, telefoniczną, poprzez dziennik Librus).  
 

Sprawy organizacyjne 



SPRAWY RÓŻNE 
 W piątki, lekcje w-fu odbywają się w lesie i prosimy o odpowiedni strój sportowy: 

dresy (długa nogawka i długi rękaw), biały t-shirt , buty sportowe na zewnątrz 
 

 Prosimy, aby wjeżdżając na parking szkolny stawali Państwo na specjalnie 
wyznaczonych miejscach.  

      Szczególnie prosimy rodziców klasy 2 i 3 o nie zatrzymywanie się przed furtką przy wejściu do 
szkoły, gdyż powoduje to zatory i nie daje dzieciom czasu na spokojne wyjście z samochodu i 
zabranie wszystkich rzeczy. 

       Rodzic powinien zaparkować i podejść z dzieckiem do drzwi szkoły. Należy upewnić się, że 
dziecko ma prawidłową temperaturę i weszło dalej do szatni szkolnej.  

 

 Prosimy o podpisywanie ubrań szkolnych! Dzieci często je gubią, szczególnie szkolne bluzy. 
Zawsze sprawdzamy metki i jeśli widzimy imię dziecka i pierwszą literę nazwiska, to odkładamy 
do jego szafki. 

 

 Odbierając dziecko ze szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek podejść do drzwi, furtki 
szkolnej i poprosić osobę dyżurującą o przyprowadzenie dziecka. Prosimy, aby nie było to 
rodzeństwo (chyba, że jest odpowiednie upoważnienie) 

 

 

 

 

   









Pierwsze dni w szkole … 



1 września  












