Informacja dla rodziców uczniów klas I OSM I st.
w roku szkolnym 2020/2021
1. Nauczyciele uczący w klasach pierwszych:






wychowawca kl. Ia - p. Anna Jabłońska
wychowawca kl. Ib - p. Izabela Raczyńska-Bawej
kształcenie słuchu i rytmika – p. Wioletta Dudek
język angielski – p. Katarzyna Kucza
religia – p. Józef Piekarski

2. Podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, wymagany strój:
a) kształcenie zintegrowane:






pakiet edukacyjny „Odkrywanie świata” (wyd. Didasko).
Zestaw składa się z podręczników i zeszytów ćwiczeń.
Komplet materiałów pozwala na pełną realizację podstawy programowej.
Cena zestawu mieści się w kwocie dotacji MEN.
Prosimy zakupić:
zeszyt w trzy linie (czerwone środkowe linie);
zeszyt w kratkę 16 lub 32 k.;
zeszyt w kratkę 32 k. (korespondencja z rodzicami).

b) kształcenie słuchu i rytmika:
Prosimy zakupić:
 podręcznik „Nasza muzyka” cz.1. wyd. Euterpe;
 zeszyt w szerszą pięciolinię „Andantino” wyd. Euterpe
(do kupienia w komplecie);
 kostium
- dla dziewczynek: czarne, długie, proste spodnie; czarne body z długim
rękawem; czarne baletki;
- dla chłopców: czarne, długie, proste spodnie, czarny T-shirt gładki
(bez nadruków), czarne baletki;
Kostiumy są do kupienia w sklepie "AIDA", ul. Wierzbowa 35 (cały strój).
Prosimy podpisać wszystkie kostiumy, obie baletki oraz podręczniki i zeszyty.
c) język angielski:


„Tiger and friends” podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro; wydawnictwo: Macmillan;
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Prosimy zakupić:
 zeszyt w trzy linie (czerwone środkowe linie);
d) religia:
Prosimy zakupić:
 zeszyt w kratkę l6 kartkowy
 „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (dwie części) red. Ks. dr Paweł Płaczek;
wyd. Św.Wojciech, Poznań
e) zajęcia motoryczno-zdrowotne:
 strój gimnastyczny: biały T-shirt, białe skarpetki, ciemne krótkie spodenki,
sznurowane tenisówki z jasnymi spodami.
f) wyposażenie piórnika:
 kredki drewniane;
 mazaki (min. 4 kolory);
 3 ołówki (bardzo dobrze zatemperowane);
 temperówka;
 gumka (dobrej jakości);
 klej w sztyfcie;
 nożyczki o zaokrąglonych czubkach.
g) materiały plastyczne – informacja we wrześniu, uzgodnienie z wychowawcą klasy
h) inne:
 2 zdjęcia legitymacyjne;
 obuwie na zmianę;
 3 podpisane worki do szatni (jeden na strój gimnastyczny, drugi na strój
rytmiczny, trzeci na obuwie).
Rada Rodziców
Uprzejmie prosimy o zaplanowanie wpłat na fundusz Rady Rodziców, w formie darowizny,
w wysokości 50 zł miesięcznie.
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