NASZA SZKOŁA OD WRZEŚNIA
Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym:
• Wszystkie klasy rozpoczynają naukę o godzinie 8:00
• Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego stanowią razem 20 godzin dydaktycznych
Wyprawka pierwszoklasisty: spis m.in. potrzebnych artykułów papierniczych jest dostępny na
stronie www oraz również do pobrania na spotkaniu z wychowawcami.
Prosimy o deklaracje:
• w sprawie udziału dziecka w zajęciach religii i etyki:
Rodzice wyrażają wolę uczęszczania dziecka na religię i etykę.
Ważne: uczeń może uczęszczać na obydwa przedmioty lub na jeden z nich, może także z nich
zrezygnować.
• w sprawie pobytu dziecka na świetlicy szkolnej
Organizacja pracy świetlicy i liczba zatrudnionych wychowawców uzależniona jest od liczby
zapisanych do niej dzieci.
Ważne: Prosimy o zadeklarowanie tego zamiaru już w czerwcu, spotkaniu z wychowawcami
(wstępna lista)
Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7:00 – 17:00
deklaracja zapisu ucznia na świetlicę będzie dostępna w sierpniu na stronie www w zakładce
„świetlica”. Prosimy o zapoznanie się z regułami odbioru dzieci przez osoby upoważnione przez
rodziców,
• w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej
Stołówka szkolna prowadzona jest przez ajenta. Informacje na temat cen posiłków, jadłospisu,
regulaminu stołówki znajdują się na naszej stronie www.sp106-krakow.pl.
Płatności za obiady dokonuje się z góry, wykorzystując aplikację zamowposilek.pl

NASZA SZKOŁA OD WRZEŚNIA
Sposoby komunikacji Szkoły z Rodzicami
• zebrania z rodzicami
• korespondencja za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus,
• kontakt bezpośredni z nauczycielami po uprzednim umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem dziennika elektronicznego bądź telefonicznie (tel. do sekretariatu szkoły: 12 633 59 12)
• spotkania w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
• za pośrednictwem szkolnej skrzynki e - mail: sekretariat@sp106- krakow.pl
Co oprócz lekcji ?
Jak co roku w naszej szkole będą realizowane projekty edukacyjne i zajęcia dodatkowe.
Projekty
m.in. zajęcia prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym, projekty czytelnicze, ekologiczne, związane z edukacją regionalną. Będziemy kontynuować realizację projektu „Ogród z klasą”
kształtującego postawy proekologiczne oraz projektu „Mega Misja” związanego z kształtowaniem
kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwem w sieci.
zajęcia dodatkowe nieodpłatne:
• „Ciekawa matematyka” – zajęcia prowadzone metodą Froebla
• zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik
• zajęcia teatralne rozwijające ekspresję i umiejętności sceniczne
• „Czytanie – świata odkrywanie” – zajęcia prowadzone cyklicznie przez bibliotekarza
• zajęcia sportowe: piłka nozna, zajęcia ogólnorozwojowe
• zajęcia konstrukcyjne prowadzone przez trenera z Centrum Młodzieży im. H. Jordana
• elementy programowania z zastosowaniem robotów ozobot i wirtualnej maty
• Emocja – zajęcia poświęcone emocjom w ramach międzynarodowego programu o tej nazwie
• trening twórczego myślenia
zajęcia dodatkowe prowadzone odpłatnie przez firmy zewnętrzne:
• nauka gry na gitarze
• szachy
Szczegółowy przydział uczniów na poszczególne zajęcia, uwzględniający specyfikę klas oraz możliwości organizacyjne szkoły zostanie dokonany we wrześniu.
Oferta zajęć dodatkowych może ulec modyfikacji.
Społeczność SP 106 z radością powita Was w swoim gronie.

