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       W roku szkolnym 2016/2017 wszystkim Uczniom naszej 

szkoły życzymy, aby w nowy rok wkroczyli z energią i entuzjazmem. 
Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was fascynującą przygodą 
pozwalającą rozwijać Wasze talenty i zainteresowania. Pragniemy, aby 
szkoła była miejscem bezpiecznym i twórczym, pełnym dobrych 
doświadczeń i przyjaźni. Rodzicom zaś życzymy sukcesów 
wychowawczych oraz zadowolenia z wyników osiąganych przez dzieci. 

Nasza szkoła jest placówką dobrze wyposażoną, 
przygotowaną do nauczania na odpowiednim poziomie. Oferujemy 
szeroką gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (tzw. kół 
zainteresowań), w czasie których uczniowie rozwijają swoje 
zainteresowania, m.in.: koło teatralne, sportowe, matematyczne, 
ortograficzne, programy edukacyjne: „Chcę Lubię Potrafię”, 
„Mali badacze”, „Tropiciele przyrody”, anglojęzyczne zajęcia 
teatralne.   

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest                    
w ramach różnorodnych zajęć wspierających.  

 Uczniom klas II i III proponujemy naukę pływania 
(częściowo odpłatnie) na basenie przy ulicy Chwiałkowskiego. 
Ponadto w klasach I-III realizowane są nauka języka angielskiego 

oraz zajęcia komputerowe.  
Program profilaktyczno-wychowawczy zaprasza na 

spotkania grup wg planu podanego przez wychowawcę. Prowadzone 
zajęcia mają charakter edukacyjny, wspierający uczniów w osiąganiu 
dojrzałości psychicznej i emocjonalnej.  

Dzieci z grupy wiekowej I-III mogą również korzystać z zajęć 
logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej (wymagane jest                  
na początku września skierowanie od lekarza rodzinnego). 



 
 

 
 
W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki,  

która działa na zasadzie cateringu. Uczniowie mają możliwość 
wykupienia abonamentu obiadowego oraz obiadów na czas określony 
lub wybrane dni. Koszt jednego obiadu wynosił w roku szkolnym 
2015/2016 8zł. Dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej 
wydawane są śniadania i obiady opłacane przez MOPR.  

Miejscem, w którym uczniowie spędzają czas na dziecięcych 
grach i zabawach oraz odrabianiu lekcji jest świetlica szkolna 
podzielona na grupy wiekowe.   

Prosimy rodziców, aby zapoznali się z podstawowymi 
dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły, które znajdują się 
w bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej szkoły. Ważne 
dokumenty to: STATUT SZKOŁY wraz z załącznikami, Regulamin 
szkolny, Program wychowawczy, Program profilaktyki. 

Prosimy nie dawać dzieciom do szkoły wartościowych 
przedmiotów (biżuterii, zegarków itp.). Posiadane przez dzieci telefony 
komórkowe muszą być wyłączone podczas trwania zajęć szkolnych. 
Nie odpowiadamy za przedmioty utracone przez ucznia i pozostawione 
bez zabezpieczenia. 

 

 
 
Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze, z tą myślą cztery razy              
w roku szkolnym organizowane są zebrania z Rodzicami                                  
i wychowawcą. Dodatkowo cztery razy Rodzice mają okazję 
spotkania się z wychowawcą oraz innymi nauczycielami                       
na konsultacjach indywidualnych. Dzięki temu możemy na bieżąco 
informować Państwa o osiągnięciach dzieci.  
Terminy zebrań i konsultacji otrzymają państwo we wrześniu 2016r.  
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BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA JEST: 
 

w poniedziałek, środę i piątek        - w godz. 8.00-14.00 
we wtorek           - w godz. 10.00-16.00 
w czwartek           - w godz. 8.00-14.00 

 
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 

 
ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST 

od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30 
 
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 

 
PSYCHOLOG :  

Maria Kiczka 
  

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
PIELĘGNIARKA 

przyjmuje we wtorek, środę i czwartek 
w godz. 8:30- 13:30  

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
Inne ważne informacje możecie Państwo znaleźć na 

naszej stronie internetowej: 

www.sp61.zs6.edu.pl 
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 

 
 


