
Informacje dla Rodziców przyszłych 1-klasistów 

Liczba utworzonych klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019: 3 

Wychowawczynie:  

Ia - Magdalena Serafińska, sala nr 16 

Ib – Małgorzata Wiklak, sala nr 17 

Ic - Anna Długoszewska, sala nr 18 

Przydział uczniów do klas Ia, Ib i Ic odbędzie się w ostatnich dniach sierpnia, listy z 

podziałem na klasy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeniowej przy wejściu do szkoły 

31 sierpnia o godz. 15.00. 

Czas trwania zajęć szkolnych 7.30-16.30, dwa razy w tygodniu dzieci zaczynają lekcje o 

godz. 12.00. Średnia liczba godzin lekcyjnych dla ucznia klasy I: 4-5.  

Obiady – wydawane codziennie, gotowane w szkole, złożone z jednego ciepłego dania 

i dodatku (ciasto, bułka, sok, serek, jogurt itp.). Pierwsza wpłata na obiady  w terminie 

podanym we wrześniu  na stronie internetowej szkoły i poprzez wychowawców oznacza 

zapisanie dziecka na obiady. Brak kolejnych terminowych wpłat oznacza rezygnację 

z obiadów.  

Zapisy na świetlicę dokonywane są osobiście przez rodziców w świetlicy szkolnej 

w pierwszym tygodniu nauki. Do odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic niezbędne jest 

pisemne upoważnienie (informacje w świetlicy i u wychowawców klas). Godziny pracy świetlicy 

szkolnej: 7.00-17.30. 

Podstawowe przybory potrzebne na początek edukacji: 

2 zeszyty 16 kartkowe (1 w linie  i 1 w kratkę), piórnik, a w nim: 2 ołówki, temperówka, gumka, 

kredki ołówkowe, linijka, wygodne buty na zmianę (jeśli dziecko ma problemy ze 

sznurowaniem butów – prosimy na początek o buty wsuwane lub na rzepy) i  kostium na w-f: 

biała koszulka, zielone spodenki, białe skarpetki i obuwie sportowe. Pozostałe informacje 

wychowawczynie przedstawią na pierwszym spotkaniu z rodzicami we wrześniu.  

Podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła (wyjątkiem są książki do religii – informację 

przekażą nauczyciele religii). 

Termin pierwszego spotkania rodziców uczniów klas I  z wychowawcami – 5 września 

2018 r. (środa),  godz. 18.00. 

Wszystkie aktualne wiadomości dotyczące życia szkoły zamieszczone są na stronie 

internetowej www.sp172lodz.edupage.org. 

Sekretariat szkoły w czasie wakacji jest czynny w sierpniu w poniedziałki, wtorki, 

czwartki i piątki od 10.00 do 14.00. W lipcu sekretariat jest nieczynny.  

W ważnych sprawach można kontaktować się w czasie wakacji ze szkołą telefonicznie: 42 657 

64 21 lub mailowo: sp172.lodz@gmail.com 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 11.00 w 

sali gimnastycznej. Po krótkim spotkaniu z dyrektorem szkoły Dzieci wraz wychowawcami 

przejdą do sal lekcyjnych na ok. 20 minut. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniów 

obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemne spodnie lub spódniczka). Pierwsze emblematy 

szkolne uczniowie otrzymają od wychowawców. 

Do zobaczenia we wrześniu!!! 

 

http://www.sp172lodz.edupage.org/

