
  

ZAPRASZAMY DO PIERWSZEJ KLASY



  

Jest w Poznaniu taka szkoła...



  

...co idee piękne ma



  

estetyczne wnętrza

Uczniowie klas pierwszych mają swoje szafki, 
gdzie mogą zostawić odzież wierzchnią 
oraz buty na zmianę. 
W nauczaniu początkowym dzieci, 
w trakcie lekcji, chodzą w obuwiu zmiennym.



  

dobrze wyposażone sale

W nauczaniu zintegrowanym 
dbamy o to, aby każdy uczeń 
miał miejsce na swoje książki.

Dzieci biorą do domu tylko 
niezbędne przybory.

Każda klasa wyposażona 
jest w odpowiednie szafki, 

projektor oraz komputer.
Mamy przestrzeń do nauki, 

a także dywan – 
do zabawy.



  

tereny sportowe i rekreacyjne

Na terenie szkoły mamy sporo miejsca na rekreację.
W słoneczne dni uczniowie często spędzają czas na świeżym 

powietrzu. Korzystamy również z krytego boiska.



  

są tu nauczyciele z pasją



  



  

pomoce edukacyjne

Podręczniki oraz ćwiczenia uczniowie otrzymują bezpłatnie. 
Każdy uczeń otrzymuje we wrześniu komplet książek, 
które wspierają jego rozwój.
Nauczyciele dbają o to, aby lekcje były atrakcyjne
i dostosowane do potrzeb współczesnego dziecka.



  

język angielski

Pierwszoklasiści uczą się języka angielskiego.
We wrześniu uczniowie otrzymują

podręcznik i ćwiczenia z wydawnictwa Macmillan.
Przez 3 lata wspierani są 

przez Bugs Team, czyli Ekipę Robaczków.



  

zajęcia z religii i etyki
Nauka etyki/religii jest organizowana w szkołach publicznych 
na życzenie rodziców, według zasad określonych przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 
religii w publicznych przedszkolach 

i szkołach.
O udziale ucznia w zajęciach z religii, podobnie jak w zajęciach 

z etyki, decydują rodzice, poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia.

Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w tych zajęciach 
staje się obowiązkowy.

Deklaracja dotycząca lekcji religii i etyki jest dostępna
na stronie internetowej szkoły.

Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2020r.



  

Na lekcjach dzieci korzystają
z podręcznika

Pan Bóg jest naszym Ojcem.

Podręczniki do religii rodzice 
kupują we własnym zakresie.

Informacja wydawnicza:
Pan Bóg jest naszym Ojcem

(dwie części)
red. ks. dr Marcin Wojtasik;

ks. dr Paweł Płaczek
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

zajęcia z religii i etyki



  

Podstawowe wyposażenie:
- plecak dopasowany do wzrostu i wagi dziecka
- piórnik z wyposażeniem (2 ołówki, kredki, klej 
w sztyfcie, nożyczki, gumka, linijka)
- kredki Bambino 
- zeszyt w kolorowe linie (16 kartek)
- zeszyt w kratkę (16 kartek) 
- dzienniczek - zeszyt A5 (32 kartki)
- buty na zmianę

Strój na zajęcia z wychowania fizycznego:
- biała koszulka z krótkim rękawkiem, granatowe 
spodenki, obuwie sportowe
- worek do stroju sportowego

wyprawka Pierwszoklasisty



  

Materiały plastyczne:
- farby plakatowe – 12 kolorów
- pędzel cienki i gruby 
- plastelina
- papier ksero A4 – ryza 
- blok A4 rysunkowy biały i kolorowy
- blok A4 techniczny biały i kolorowy
- teczka z gumką A4 

wyprawka Pierwszoklasisty



  

1. 
Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci, 
których rodzice lub opiekunowie prawni pracują zawodowo.
Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I-III. 

2. 
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy 
jest złożenie wypełnionej karty przyjęcia dziecka - w świetlicy szkolnej.
Karty zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej szkoły, 
u nauczycieli świetlicy lub u wychowawcy klasy.

3. 
O przyjęciu dzieci do świetlicy szkolnej decyduje komisja w składzie:
dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy.

Karta zgłoszenia do świetlicy będzie dostępna na stronie internetowej szkoły.

świetlica szkolna



  

formy składania dokumentów
Dokumenty i deklaracje,
dotyczące uczniów klas pierwszych, 
można składać:

1. Korzystając z Internetu, 
poprzez wysłanie maila z załącznikiem na adres szkoły:
sekretariat@zsp2poznan.pl

2. Korzystając ze skrzynki w holu szkoły. 
Biorąc pod uwagę Państwa zdrowie i bezpieczeństwo
oraz obowiązujące zasady funkcjonowania w przestrzeni 
publicznej przygotowaliśmy dla Państwa specjalną skrzynkę,
w której można pozostawić dokumenty.

3. Osobiście, w sekretariacie szkolnym.



  

Nasza szkoła zapewnia uczniom pomoc 
psychologiczno–pedagogiczną. 

Korzystanie z niej jest dobrowolne
i nieodpłatne. 

pomoc psychologiczno- 
pedagogiczna

Każde dziecko, które przejawia trudności rozwojowe 
(edukacyjne lub w sferze funkcjonowania społeczno–emocjonalnego) 

może skorzystać ze wsparcia nauczycieli oraz specjalistów 
zatrudnionych w szkole (psychologa, pedagoga, logopedy, 

socjoterapeuty, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego).



  

formy wsparcia 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest
w trakcie bieżącej pracy z uczniem, a także w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia,
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- zajęć specjalistycznych: 

• korekcyjno-kompensacyjnych, 
• logopedycznych, 
• rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, 

 - zajęć o charakterze terapeutycznym,
- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
- zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

- warsztatów, porad i konsultacji.
Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w zakresie diagnozowania obserwowanych u dzieci trudności

oraz ich terapii.





  

programowanie dla najmłodszych



  

ABC ekonomii od pierwszej klasy



  
nauka w szkole



  
i poza szkołą



  



  

projekty, w których bierzemy udział



  

tradycje szkolne
Czeka nas fantastyczna przygoda!

Oto przykłady naszych szkolnych imprez:
- Pasowanie na „Pierwszaka”
- Święto Szkoły
- Bieg po zdrowie
- Przegląd kolęd i pastorałek
- Wigilia i jasełka
- Baliki karnawałowe
- Akademie okolicznościowe
- Dzień Pluszowego Misia
- Kiermasz świąteczny
- Przegląd Teatrów Szkolnych „BIS”
- Powitanie Wiosny
- Festyn Rodzinny 



  

Pierwszaki – czekamy na Was! 
Przygodę z edukacją zaczniemy już we wrześniu!

Tymczasem...

Życzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Agnieszka Darul, Magdalena Ratajczyk-Połczyńska

i Krzysztof Szubielski


