BIULETYN INFORMACYJNY
rok szkolny 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 61
w Poznaniu
DYREKTOR mgr Tamara Przybyła – Bartczak
WICEDYREKTOR mgr Lidia Kopczuk
WICEDYREKTOR mgr Ilona Grządzielewska
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło 603 uczniów w 27 oddziałach.
Nasza szkoła dysponuje salą gimnastyczną, aulą z profesjonalną sceną
i nagłośnieniem, nowoczesnymi, oświetlonymi boiskami do gry w piłkę nożną, siatkówkę
i koszykówkę. Sale lekcyjne wyposażone są w rzutniki multimedialne. W większości sal
naszej szkoły uczniowie mogą uczyć się korzystając z tablic interaktywnych. Z
komputerów mogą korzystać w nowoczesnej pracowni informatycznej.
Na terenie szkoły znajduje się sklepik szkolny, który z powodu pandemii musiał
zostać chwilowo zamknięty, oraz stołówka, która działa na zasadach cateringu. Uczniowie
mają możliwość wykupienia obiadów na wybrany tydzień lub cały miesiąc. Koszt jednego
obiadu wynosi 10,20 zł. Obecnie opłatę za obiady można uiszczać wyłącznie wpłacając
określone kwoty na konto bankowe firmy cateringowej. Szczegółowe informacje można
uzyskać w świetlicy. Co roku uczniowie klas I-V otrzymują bezpłatnie mleko białe, owoce
i warzywa.
Dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej wydawane są śniadania i obiady
opłacane przez MOPR.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest w różnych
formach: spotkania z rodzicami, zajęcia w ramach godzin wychowawczych, konsultacje.
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzone są zajęcia
specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne i dydaktycznowyrównawcze.
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji na zajęciach
pozalekcyjnych: zajęcia sportowe, zajęcia teatralne, koło dziennikarskie, koło plastyczne,
koło historyczne, koło biologiczne, koło szachowe, Mali badacze, koło informatyczne,
koło matematyczne i inne.
Szczegółowy plan zajęć jest dostępny na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
szkoły.
Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z podstawowymi dokumentami
szkoły (dostępne na stronie internetowej). Ważne dokumenty to: STATUT SZKOŁY,
WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY,

PUNKTOWY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA, REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ, REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
Wskazane jest zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi covid-19 oraz z regulaminem
zdalnego nauczania ( zakładka covid-19 na stronie internetowej szkoły )

ZEBRANIA Z RODZICAMI:
 15.09 (środa) kl. I-IV 16.09 (czwartek) kl. V - VIII
– zebranie organizacyjne
 8.12 (środa) kl. I-IV
9.12 (czwartek) kl. V-VIII – zebranie informacyjne
o wynikach nauczania i zachowania uczniów
 9.02 (środa) kl. I-IV
10.02 (czwartek) kl. V-VIII – zebranie informacyjne
o ocenach śródrocznych
 11.05 (środa) kl. I-IV
10.05 (czwartek) kl. V-VIII – zebranie informacyjne
o wynikach nauczania i zachowania uczniów

KONSULTACJE Z RODZICAMI:
21.10.2021, 18.11.2021,
24.03.2022
do 14 stycznia 2020 r.
wystawienie ocen śródrocznych

do 9 czerwca 2021 r.
wystawienie ocen rocznych

Inne informacje możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej
www.zs6.edu.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
1.
2.
3.
4.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna

5.

Egzamin ósmoklasisty

6.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

01.09.2021 r.
23.12.2021 – 2.01.2022 r.
17.01. – 30.01.2022 r.
14–19.04.2022 r.
24.05.2022 r. godz. 9.00
25.05.2022 r. godz. 9.00
26.05.2022
r. godz. 9.00
j. obcy

j. polski,
matematyka

02.11.2021 r., 12.11.2021 r.,
7.01.2022 r., 2.05.2022 r., 24- 26.04.2022 r.,
17.06.2022 r.,

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
8. Ferie letnie
9. I półrocze
10. II półrocze
7.

24.06.2022 r.
25.06 – 31.08.2022 r.
01.09.2021 r – 30.01.2022 r.
01.02.– 24.06.2022 r.

USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA W SZKOLE
ZWOLNIENIE DZIECKA Z ZAJĘĆ
Zgodnie z zaleceniami MEN wszystkie nieobecności dziecka w szkole powinny być
usprawiedliwione przez rodziców w formie pisemnej według podanego wzoru lub
LIBRUS. Dłuższe nieobecności powinny być zgłaszane wychowawcy klasy.
Usprawiedliwione powinny być nawet pojedyncze godziny nieobecności dziecka w
szkole. Termin usprawiedliwiania – najpóźniej tydzień po powrocie ucznia do szkoły.
Bez zgody pisemnej rodzica uczeń nie może być zwolniony z zajęć lekcyjnych.
Zwolnienia powinny być napisane wg podanego wzoru ( dostępne w zakładce dla
rodziców na stronie internetowej szkoły) , na oddzielnej kartce, którą uczeń
przekazuje nauczycielowi lub rodzic wypełnia i zostawia w sekretariacie.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH !
Rodzice uczniów, których dzieci mają zaburzenia typu dysgraficzno-dyslektycznego
i nie posiadają odpowiednich opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, proszeni są
o przebadanie dzieci w PPP. Opinię, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 15.10.2021r. Wybór języka nowożytnego
na egzaminie do 30.09.2021 r. Do 22.11.2021 r. dyrektor informuje na piśmie rodziców
ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji.
Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie o skorzystaniu lub
rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań w terminie do 26.11.2021 r.

Prosimy nie dawać dzieciom do szkoły kosztownych przedmiotów, biżuterii itp.
Nie odpowiadamy za przedmioty utracone przez ucznia, pozostawione bez
zabezpieczenia.

SKŁADKA NA RZECZ RADY RODZICÓW
Dotychczasowa Uchwała Rady Rodziców ustaliła wysokość składki na rok szkolny: 60 zł
RELIGIA / ETYKA – rodzice uczniów wyrażają życzenie w formie pisemnej, by szkoła
zorganizowała naukę tych przedmiotów.
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
mgr Joanna Bagińska
psycholog
parter
PN

8.00 – 14.00

WT

8.00 – 15.00

ŚR

8.00 – 14.00

CZW

9.00 – 17.00

PT

8.00 - 14.00

Do dyspozycji uczniów i rodziców pozostaje także pedagog szkolny mgr Agnieszka Warczok

BIBLIOTEKA
W okresie pandemii uczniowie klas IV-VIII mogli wypożyczyć książkę wyłącznie przy
„okienku” biblioteki, podczas przerw w wyznaczone w harmonogramie dni. Uczniowie
klas I-III mogli raz w tygodniu przyjść do biblioteki w wyznaczonych godzinach
lekcyjnych, w obecności wychowawcy. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację
epidemiologiczną, biblioteka będzie na bieżąco dostosowywać formę pracy do sytuacji.
PIELĘGNIARKA
wtorek, środa, czwartek

8.30 – 14.30

ZAPRASZAMY NA

http://www.zs6.edu.pl/
https://www.facebook.com/SP61Poznan

