Pakiet powitalny

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Elementy pakietu

Powitanie
Dzień dobry! Witaj w „Trójce” - naszej szkole!
Drogi Uczniu! Witaj w Środzie Wielkopolskiej, w Twojej nowej szkole.
Jest nam miło, że przyjechałeś do nas, zamieszkasz tu, że będziesz się z nami uczył i bawił.
W naszej szkole uczą się głównie dzieci polskie, ale są też uczniowie, którzy przyjechali do
nas z Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi.

Wiemy, że pierwsze dni w nowej szkole bywają trudne. Nowe koleżanki i koledzy,
nauczyciele, budynek. Dlatego chcemy ułatwić Ci zapoznanie się z zasadami i zwyczajami
panującymi w naszej szkole.

Jeżeli coś będzie dla Ciebie niejasne, będziesz miał jakieś pytania czy wątpliwości zawsze
możesz zapytać koleżankę lub kolegę z klasy, nauczyciela lub wychowawcę. Zawsze też
możesz zwrócić się ze swoimi pytaniami, wątpliwościami, trudnościami do innych uczniów i
nauczycieli. Do zobaczenia!
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Środzie Wielkopolskiej

Dane adresowe szkoły
Adres:
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 20 Października 2
63-000 Środa Wielkopolska
Telefon:
61 285 80 47
605 905 284
Strona internetowa:

www.sp3sroda.edu.pl
Facebook:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr3wsrodzie/

Kalendarz roku szkolnego
2021/2022
Miesiąc

Święta / dni wolne

Wrzesień

1.09. rozpoczęcie roku szkolnego

Październik

14.10. Dzień Edukacji Narodowej

Listopad

1.11. Wszystkich Świętych (dzień wolny)
11.11. Święto Niepodległości (dzień wolny)

Grudzień

23.12 – 01.01. Ferie świąteczne
24-26.12. Święta Bożego Narodzenia

Styczeń

1.01. Nowy Rok (dzień wolny)
6.01. Święto Trzech Króli (dzień wolny)
17.01.-30.01 Ferie zimowe

Luty

-

Marzec

-

Kwiecień

14.04.-19.04. wiosenna przerwa świąteczna

Maj

1.05. Święto Pracy (dzień wolny)
3.05. Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)

Czerwiec

16.06. Boże Ciało (dzień wolny)
24.06. zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Lipiec i
sierpień

wakacje

W czasie roku szkolnego mamy
też dni wolne i święta, kiedy nie
ma zwykłych lekcji lub kiedy nie
chodzimy do szkoły.
Do szkoły chodzimy od
poniedziałku do piątku, zaś
soboty, niedziele i święta
spędzamy w domu - z rodziną
lub przyjaciółmi.

O dodatkowych dniach
wolnych lub świętach
dowiesz się
od swojego wychowawcy.

System oceniania w szkole
• Co to są wewnątrzszkolne
zasady oceniania?
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
to reguły, według których oceniani
są nasi uczniowie. Dotyczą one
ocen z przedmiotów oraz ocen
z zachowania. --------------------
Uczniowie oceniani są według skali:
100% - ocena celująca
90-99% - ocena bardzo dobra
75-89% - ocena dobra

50-74% - ocena dostateczna
33,(3)-49% - ocena dopuszczająca
Poniżej 33,(3)% - ocena niedostateczna

Oceny z przedmiotów:
6 - celujący
5 - bardzo dobry
4 - dobry
3 - dostateczny
2 - dopuszczający
1 - niedostateczny (ocena
negatywna)

Oceny z zachowania:
- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie
- naganne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Klasy I - III
edukacja polonistyczna
edukacja wczesnoszkolna (EW)

edukacja matematyczna
edukacja społeczno-przyrodnicza

edukacja plastyczna/techniczna
edukacja muzyczna
edukacja informatyczna
wychowanie fizyczne (WF)
język angielski

klasa
IV

V

VI

VII

VIII

język polski

+

+

+

+

+

język angielski

+

+

+

+

+

+

+

drugi język obcy
matematyka

+

+

+

+

+

historia

+

+

+

+

+

przyroda

+

informatyka

+

+

+

+

+

technika

+

+

+

wychowanie fizyczne

+

+

+

+

+

geografia

+

+

+

+

biologia

+

+

+

+

chemia

+

+

fizyka

+

+

muzyka

+

+

+

+

plastyka

+

+

+

+

wiedza o społeczeństwie

+

edukacja dla bezpieczeństwa

+

zajęcia z wychowawcą

+

+

+

+

+

Dokumenty szkolne
Statut szkoły
Jest to najważniejszy dokument
w naszej szkole. Zawiera między
innymi informacje o:
- organizacji szkoły i nauczania,

Regulaminy szkolne
Są to inne ważne dokumenty, które
między
szkolnej

innymi

regulują

biblioteki,

działanie

świetlicy

organizację szkolnych wycieczek.

- prawach i obowiązkach ucznia,
- wewnątrzszkolnych zasadach
oceniania.

Wszystkie te dokumenty znajdziesz pod adresem:
http://www.sp3sroda.edu.pl/dokumenty.html

czy

Dyrekcja szkoły
Dyrektor
W najważniejszych sprawach pomoże Ci dyrektor szkoły – pani Kamila
Waligóra. Gabinet pani dyrektor znajduje się na parterze przy sekretariacie
szkoły.

Wicedyrektorzy
W naszej szkole pracuje troje wicedyrektorów:

• Katarzyna Grząślewicz,
• Małgorzata Migda,
• Bartosz Rybko.
Pomagają oni pani dyrektor. Ty również możesz liczyć na ich wsparcie.

Miejsca w szkole
Psycholog / pedagog

Pielęgniarka

Jeśli
potrzebujesz
rozmowy
z
psychologiem lub pedagogiem, ich
gabinet znajduje się na drugim
piętrze pomiędzy salami 210 i 211.

Jeśli źle się czujesz, możesz udać się do
pani pielęgniarki. Jej gabinet znajduje się
na drugim piętrze obok gabinetu nr 200.

Biblioteka

Stołówka

Jeśli chcesz wypożyczyć książkę,
możesz udać się do biblioteki
szkolnej. Znajduje się ona na
pierwszym piętrze w sali 110.

W stołówce szkolnej można zjeść obiad.
Stołówka znajduje się obok sportowej.
Obiady należy wcześniej wykupić w
biurze Stołówek Gminnych (w budynku
ratusza na Placu Zamkowym).

Plan lekcji
• Plan lekcji otrzymasz
i u Twojego wychowawcy.

w

sekretariacie

szkoły

• Wychowawca klasy przekaże Ci, gdzie należy spędzać
przerwy.

• Do wychowawcy zwracaj
potrzebować pomocy.

się,

gdy

będziesz

Przerwy
•

•
•
•

Przerwy w naszej szkole zazwyczaj trwają 5 lub 10 minut.
Wyjątkiem jest przerwa śniadaniowa o 10:35 (15 minut)
i przerwa obiadowa o 12:30 (25 minut).

Z powodu pandemii przerwy spędzamy
miejscach – znajdziesz je na planie zajęć.

w

wyznaczonych

Na przerwie pozostajemy pod opieką nauczycieli, nie opuszczamy
terenu szkoły, pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa, nie
biegamy po korytarzach szkolnych.
W okresie pandemii na korytarzach szkoły obowiązuje nakaz
zakładania maseczek.

Zajęcia dodatkowe
zajęcia dodatkowe
W naszej szkole odbywa się wiele dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Informacje o nich uzyskasz u wychowawcy klasy.
świetlica

- Świetlica czynna jest:

od poniedziałku do czwartku - 6:30-17:00
w piątek - 6:30-16:30

- do świetlicy obowiązują zapisy.

Zajęcia dodatkowe
z języka polskiego
Uczniowie nie znający języka polskiego mogą korzystać
z zajęć dodatkowych z języka polskiego.

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego prowadzone są przez:
- panią Renatę Polańską:
dla uczniów klas I – w poniedziałki od 16:15 do 17:00 w sali 211
dla uczniów klas II-III – we wtorki od 16:15 do 17:00 w sali 211
- panią Walentinę Łazarienko:
dla uczniów klas IV - we wtorki od 11:45 do 12:30
- panią Karolinę Karpisiewicz:
dla uczniów klas IV-VI – w poniedziałki od 07:00 do 07:45 w sali 2
dla uczniów klas IV-VIII – w poniedziałki od 14:35 do 15:20 w sali 102
dla uczniów klas IV-VIII – w piątki od 07:00 do 07:45 w sali 2

Wskazówki praktyczne
W naszej szkole korzystamy z:
- dziennika elektronicznego Librus:

www.synergia.librus.pl
- platformy Microsoft Teams do nauczania zdalnego.

Loginy i hasła otrzymasz od wychowawcy klasy.
Jeśli masz problem z obsługą dziennika lub platformy Teams,
pomogą Ci administratorzy:
- pan Przemysław Zalewski – nauczyciel informatyki;

- pan Bartosz Rybko – wicedyrektor szkoły.

Co należy zrobić w takich sytuacjach?
BYŁEŚ NIEOBECNY NA
LEKCJACH

Rodzice
w

piszą

dzienniku

wysyłają

usprawiedliwienie
elektronicznym
wiadomość

–
do

wychowawcy.

SPÓŹNIEŚ SIĘ NA

Idziesz do swojej klasy i mówisz:

LEKCJĘ

„PRZEPRASZAM ZA SPÓŹNIENIE”.

ŹLE SIĘ CZUJESZ

NIE UMIESZ WYKONAĆ
ZADANIA DOMOWEGO

POKŁÓCIŁEŚ SIĘ Z

Rozmawiasz z wychowawcą swojej
klasy albo innym nauczycielem.
Oni
skierują
Cię
do
pani
pielęgniarki
lub
sekretariatu
szkoły.

Prosisz
o
pomoc
nauczyciela
przedmiotu lub wychowawcę.

Rozmawiasz z wychowawcą lub
pedagogiem szkolnym.

KOLEGĄ/KOLEŻANKĄ

GDZIE SZUKAĆ
ZGUBIONEGO PIÓRNIKA
LUB STROJU NA WF ?

Poproś o pomoc panie z obsługi,
Ich stanowisko jest na parterze w
holu szkoły.

To warto wiedzieć

Wywiadówka

To spotkanie rodziców z wychowawcą ucznia. Jego
celem jest omówienie postępów dzieci w nauce oraz
innych ważnych spraw dotyczących życia klasy
i szkoły.

Pokój
nauczycielski

Jest przeznaczony dla
nauczyciele przebywają,
między lekcjami. Tutaj
klucze do sal lekcyjnych,

Pedagog szkolny/

Specjalista pomagający
trudności szkolne.

Psycholog szkolny

Specjalista, który pomaga uczniom radzić sobie
z trudnymi emocjami i uczuciami.

Biblioteka

Miejsce, gdzie uczeń może na miejscu, bezpłatnie
skorzystać ze szkolnych zbiorów książek. Może też
wypożyczać książki do domu.

Świetlica

To sala, w której uczniowie spędzają czas przed
lekcjami lub po lekcjach. Do świetlicy zapisują
swoje dziecko rodzice. W pisemnym zgłoszeniu
dokładnie podają godziny pobytu i wskazują osobę,
która powinna dziecko odebrać.

Stołówka

Pomieszczenie, w którym wydawane są ciepłe
posiłki. Aby dziecko mogło korzystać z obiadów
rodzice muszą wykupić je w siedzibie Stołówek
Gminnych na Placu Zamkowym (budynek ratusza).
Obiady są płatne.

Dorośli na terenie
szkoły

Dorośli, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły
rozstają się z nim przy wejściu do budynku szkoły.
Tam opiekę nad uczniami przejmują nauczyciele.
Rodzice, którzy przyszli do sekretariatu lub na
rozmowę z nauczycielem muszą wpisać się do
zeszytu gości, który znajduje się w holu szkoły.

nauczycieli. To w nim
pracują i odpoczywają
też często znajdują się
plany lekcji.
dzieciom,

które

mają

System edukacji w Polsce
Szkoła podstawowa
(8 lat)
Egzamin ósmoklasisty

Szkoła ponadpodstawowa
1. Liceum (4 lata)
2. Technikum (5 lat)
3. Szkoła branżowa (3 lub 5 lat)
Matura

Studia

Rzeczy, które masz nosić w plecaku
Książki
zeszyty ćwiczeń

Zeszyty ( w linie do j. polskiego, w
kratkę do pozostałych przedmiotów)

Piórnik , a w nim:

długopis, ołówek, gumka, linijka, nożyczki, klej, kredki, temperówka.

Uczniom klas I-III wychowawca może przekazać listę dodatkowych przyborów obowiązujących w jego
klasie, np. farby, plastelina, bloki techniczne itp.
W dniach, w których masz wychowanie fizyczne (WF) przynosisz worek ze strojem gimnastycznym.

Ważne miejsca w okolicy
• Miejska Biblioteka Publiczna im. R. W. Berwińskiego
Plac Zamkowy 7
63-000 Środa Wielkopolska

Ważne miejsca w okolicy
• Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 20 Października 30
63-000 Środa Wielkopolska

Ważne miejsca w okolicy
• Kino Baszta
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 19
63-000 Środa Wielkopolska

Wierzymy, że w naszej szkole
będziesz czuć się dobrze!
Trzymamy za Ciebie kciuki!

