
Proces nauczania na tym etapie kształcenia ma 
charakter zintegrowany, a nie przedmiotowy 

Ramowy plan nauczania w klasie I:  
• edukacja wczesnoszkolna – 12h  
• edukacja muzyczna – 1h  
• edukacja plastyczna – 1h  
• wychowanie fizyczne – 3h  
• edukacja informatyczna  – 1h  
• zajęcia dodatkowe – 1h  
• religia – 2h  
• język angielski – 2h  

RAZEM - 23 h 
 
 
Szkoła nasza dysponuje:  

• wykwalifikowaną kadrą nauczycielską,  
• zapleczem dydaktyczno-wychowawczym, w skład którego wchodzą: sale nauczania wczesnoszkolnego, pracownia 
komputerowa, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka z czytelnią, stołówka.  

Wszyscy uczniowie mają zapewnioną w szkole opiekę pedagoga i psychologa szkolnego. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY 

❖Rodzice (lub inne osoby upoważnione przez rodziców) przyprowadzają dzieci do szkoły punktualnie, najwcześniej 
na przerwę poprzedzającą zajęcia przewidziane w planie lekcyjnym.  

❖ Miejscem umownym przyprowadzania i odbioru dzieci jest hol szkolny przy szatni.  

❖ W szkole obowiązuje uczniów obuwie zmienne. Dzieci przynoszą obuwie (trampki z białą podeszwą)  
w podpisanym worku, przebierają się w szatni.  

❖ Na zajęciach sportowych obowiązuje strój gimnastyczny (koszulka i spodenki gimnastyczne).  

❖ W szkole działa świetlica szkolna. Nauczyciel opiekuje się dziećmi poza zajęciami obowiązkowymi. Rodziców 
zainteresowanych prosi się o kontakt z sekretariatem (deklaracja zamieszona na stronie internetowej).  

❖ Podczas akademii i uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, tzn. biała bluzka/koszula  
i czarna/granatowa spódnica/spodnie.  

❖ Wszystkie ważne dokumenty i informacje z życia szkoły umieszczane są na stronie internetowej szkoły www. zs-
stanin.pl 

Dyrektor szkoły informuje, że rodzice ubezpieczają dzieci we własnym zakresie - szkoła nie ubezpiecza uczniów. 
 

STOŁÓWKA SZKOLNA 
Stołówka szkolna informuje o możliwości wykupienia dla dziecka obiadów na cały miesiąc. Stawka żywieniowa dla 
ucznia wynosi 4,00 zł za posiłek (wydawane od 7 września).  

PRZERWY OBIADOWE  
DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP: 11.30 -12.20 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KLASY 
Podręczniki są darmowe i zostaną przekazane uczniom we wrześniu. Rodzice powinni zakupić książkę do religii: 
„Poznaję Boży świat”, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność. 
Oprócz wypożyczonych przez szkołę podręczników i zakupionych w ramach dotacji rządowej materiałów 
ćwiczeniowych prosimy, aby każde dziecko miało:  

❖ piórnik wyposażony w 2-3 ołówki HB zielone, później także długopis ścieralny, gumkę dobrze ścierającą, 
temperówkę, nożyczki, klej, kredki BAMBINO drewniane, flamastry kolorowe, 

❖ zeszyty: 16-kartkowe: w 3 - linie (kolorowe i dobrej jakości papier ) i w kratkę – po 2 sztuki,  
 blok rysunkowy biały, kolorowy, blok techniczny biały i kolorowy po 2 sztuki, kilka kopert, kolorowy papier, 

❖ 2 teczki A-4, notes: jedna teczka na prace plastyczne, a druga – na testy i sprawdziany. Teczki te pozostaną  
w klasie. 

❖ farby plakatowe (nie akwarele!), plastikowy kubek na wodę, 2 pędzelki cieńszy i grubszy, plastelinę, bibuła w kilku 
kolorach.  
Podpisane materiały dzieci przynoszą do pozostawienia w szafce w klasie.  
 

Wszystkie podręczniki, ćwiczenia, zeszyty powinny być obłożone i podpisane, teczki podpisane. 
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