
 

Informacje przekazane Rodzicom przez Wychowawców 

podczas zebrań 20 września 2016 r. 
 

 Obowiązujący Statut SSP nr 72 i Program Wychowawczy SSP nr 72 są zgodne z art. 

54, ust. 2 ustawy o systemie oświaty – zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę 

Rodziców SSP nr 72; 

 Uczniowie uczestniczą w projektach miejskich, np. Szkoła w Mieście, edukacja 

filmowa i teatralna. Uczestnictwo i dobór repertuaru są zgodne z podstawą 

programową i programem dydaktyczno-wychowawczym klasy. 

 Rodzice są zobowiązani do przekazywania wychowawcom informacji o chorobach 

przewlekłych dziecka z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dziecku. Na zebraniach 

rodzice są zapoznawani z procedurami postępowania z dzieckiem przewlekle chorym. 

W klasach V–VI wychowawcy przekazali podczas zebrań informacje od nauczycieli 

uczących WDŻ na temat treści podręczników i środków dydaktycznych z zakresu tych 

zajęć. 

 TERMINARZ PRAC KLASYFIKACYJNYCH, w którym umieszczone są dni 

wolne w roku szkolnym 2016/2017, jest umieszczony na stronie Szkoły. 

Organizacja opieki w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wymaga, by 

rodzic złożył tydzień wcześniej podanie o zapewnienie opieki. 

 Zgodnie z ustawą system ubezpieczenia uczniów jest ustalany w czerwcu przez 

Prezydium Rady Rodziców. Ze spotkania spisywany jest protokół z informacją 

uzasadniającą wybór ubezpieczyciela i wariantu ubezpieczenia. Wysokość składki na 

PZU wynosi 62 zł płatne do 21 października (zbiera skarbnik klasowy i wpłaca w 

sekretariacie). 

 Godziny sprawowania opieki nad dziećmi na terenie Szkoły: 

 uczniowie zapisani do świetlicy - od godz. 7.00 do 17.00, pozostali uczniowie w 

godzinach swoich obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych, na 

które są zapisani. 

 Uczniowie przychodzą do Szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem 

swoich lekcji i po zakończeniu zajęć, jeśli nie pozostają w świetlicy, są zobowiązani 

opuścić teren Szkoły. Po dzwonku na lekcje wszyscy nauczyciele udają się na zajęcia 

do sal lekcyjnych. 

 Uczniom klas IV-VI nie wolno przed zajęciami przechodzić do budynku B. 

 Osoby dorosłe przyprowadzające dzieci do Szkoły, szczególnie w klasach 0-III, 

proszone są o ograniczenie pobytu do koniecznego minimum i zachowanie ciszy. 

Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry, ponadto uczą się 

samodzielności. 

 Ze względu na bezpieczeństwo a także na zmniejszenie zapylenia, kurzu, błota 

podczas pobytu dzieci w Szkole, zostanie ograniczona możliwość wstępu osób 

dorosłych do obiektów. Nastąpi to z chwilą, gdy nowo przybyłe dzieci z klas 0 – I 

zapoznają się ze Szkołą i usamodzielnią oraz zmienią się warunki pogodowe. Zmiana 

planowana jest w październiku. 

 Uczniów obowiązuje spokojne i koleżeńskie zachowanie na przerwach oraz dbałość o 

kulturę języka ojczystego(korytarze są monitorowane przez system kamer). 

 Szkoła realizuje program BEZPIECZEEŃSTWO W SIECI, a mimo to nauczyciele 

zauważają, że uczniowie pod wpływem mód panujących w Internecie, chętnie je 



naśladują, co w wielu przypadkach zagraża ich bezpieczeństwu. Prosimy rodziców 

o czujność i rozmowy na ten temat z dziećmi. 

 Również prosimy rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi o konieczności 

wiązania sznurowadeł także z uwagi na ich bezpieczeństwo. 

 Zabrania się przynoszenia do Szkoły: gier hazardowych, przedmiotów 

niebezpiecznych (wskaźników laserowych, paralizatorów, ostrych przedmiotów itp.). 

Jeżeli ww. przedmioty znajdą się w posiadaniu ucznia, zostaną mu odebrane, a rodzic 

będzie wezwany do Szkoły, by odebrać je osobiści – jest to zgodne ze Statutem 

SSP 72. 

 Zabrania się uczniom samodzielnego opuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć. 

 Uczniowie mogą mieć przy sobie telefon komórkowy, który ma być wyłączony 

w trakcie zajęć. Dopuszczalne jest korzystanie z telefonu TYLKO podczas przerw. 

W innym przypadku procedura postępowania jest jw. 

 Zabrania się uczniom robienia zdjęć telefonami komórkowymi w Szkole, a zwłaszcza 

toaletach oraz szatniach, a także umieszczania ich w Internecie. 

 Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na jej terenie, natomiast nie ponosi 

odpowiedzialności za kosztowne przedmioty przynoszone przez uczniów, np. telefony 

komórkowe, tablety, biżuterię, kosztowną odzież itp. 

 Zgodnie z umową na obiady przelew dokonany przez rodzica/prawnego opiekuna 

musi zawierać imię, nazwisko i klasę dziecka. Często rodzic podaje swoje dane, a 

nazwisko dziecka jest inne. Wszyscy rodzice, którzy nie podali swoich danych, są 

zobowiązani przyjść z dowodem wpłaty i je uzupełnić u intendenta lub podać 

przez wychowawcę.  

 Uczniów obowiązuje strój szkolny: 

a. strój codzienny to: obuwie zmienne i koszulka polo (długi lub krótki rękaw) w 

kolorach: białym, żółtym, niebieskim, granatowym, czarnym  z tarczą szkoły, 

której noszenie jest OBOWIĄZKOWE. W bieżącym roku szkolnym uczniowie 

klasy I dostaną jedną tarczę. Większą ilość tarcz można zakupić w sekretariacie 

szkoły. 

b. w dni uroczyste strój galowy ( biała bluzka/koszula i ciemne spodnie/spódnica), 

c. na zajęciach wychowania fizycznego i pływania odpowiedni strój sportowy. 

 Dziecko przeziębione nie powinno uczęszczać na zajęcia, bo naraża zdrowie swoje 

oraz innych dzieci – dzieci nie mając pełnej odporności, nie mogą skutecznie bronić 

się przed zakażeniem.  

 W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zmienne. 

 Przy załatwianiu spraw uczniowskich obowiązuje następująca kolejność: 

 Wychowawca i Pedagog szkolny 

 Wicedyrektorzy 

 Dyrektor Szkoły 

27.09.2016 r. Prezydium Rady Rodziców uczestniczy w spotkaniu z Dolnośląskim 

Kuratorem Oświaty.
i
 

14.10.2015 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie ma 

obiadów tylko zapewniona jest opieka dla uczniów, których rodzice zdeklarują konieczność 

opieki. 



13.10.2015 o godz. 12.00 odbędzie się etap szkolny XIII Dolnośląskiego Konkursu 

Dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny Ślązaczek” organizowanego przez Dolnośląskie 

Kuratorium Oświaty. W konkursie biorą udział uczniowie klas VI oraz chętni uczniowie 

z klas IV – V. W związku z konkursem uczniowie klas IV – VI zakończą tego dnia 

zajęcia lekcyjne o godzinie 11.30 (po 4 lekcji). Eliminacje szkolne trwają 60 minut. 

W bieżącym roku szkolnym również w ramach zDolnego Ślązaczka po raz drugi będą 

miały miejsce dwa konkursy języków obcych: 

 17 - 18.10.2016 r. etap szkolny Konkursu Języka Niemieckiego, 

 19 - 21.10.2015 r. etap szkolny Konkursu Języka Angielskiego 

Zadania konkursowe na etapie szkolnym rozwiązywane będą przez uczestników on-line, 

w szkolnych salach komputerowych. W wymienionych dniach zajęcia lekcyjne będą się 

odbywały zgodnie z planem. 

 Dyrektor SSP nr 72 informuje, że Szkole przyznano środki z miasta na wymianę 

poszycia przeciekającego dachu w budynku A. Sprawa była bardzo pilna, a remont 

zrealizowano w trakcie wakacji. Również w trakcie wakacji Szkoła wymieniła ze środków 

własnych złoże filtrów stacji uzdatniania wody w basenie, co było konieczne dla 

bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. Ponadto utworzono, zgodnie z obowiązującą instrukcją, 

nowe archiwum. 
                                                 
 


