Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów
ul. Chłapowskiego 12a, 63-100 Śrem
tel./fax 61 283-44-14; e-mail: sekretariat@sp5.srem.pl

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2017/2018
Szanowni Państwo, spotykamy się po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Witamy zatem
serdecznie, kierując szczególnie ciepłe słowa do rodziców uczniów, którzy 1.09.2017 r. rozpoczęli naukę
w szkole podstawowej.
U progu nowego roku szkolnego zachęcamy do szeroko rozumianej współpracy. Uważamy bowiem,
że wspólne działania wychowawcze rodziców, nauczycieli oraz wychowawców przyczynią się do sukcesów
Państwa dzieci, a naszych uczniów.
I. INFORMACJE O SZKOLE
 W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole uczy się

431 uczniów. W placówce pracuje 46

nauczycieli.
 Szkołą kieruje dyrekcja w składzie:
Karolina Worobiew – dyrektor [ p.102]; dyżur – w godz. 1430 – 1530
Lilla Baranowska – wicedyrektor [ p.101]; dyżur – w godz. 1200 – 1300
 Sekretariat szkoły czynny w godz. 700 – 1500.
sekretarz – Anna Koralewska [ p.101]
 Biblioteka szkolna czynna w godz. 8ºº – 14ºº.
bibliotekarka p. Julita Jakubiak-Malinowska [s.125-126]
 Opiekę pedagogiczno – psychologiczną sprawują:
p. Barbara Ławro-Kubisiak – pedagog [p.314]
p. Małgorzata Stanisławska – psycholog [p.311]
 Opiekę logopedyczną sprawuje:
p. Marta Kowalska-Jankowiak – logopeda [p.122]
 Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: p. D. Wojna, p. K. Kasperski.
 Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu są: p. A. Bolek, p. K. Burliga, p. B. Nowacka.
 Istnieje możliwość korzystania z posiłków. Cena 1 obiadu 4,80 zł. Zgłoszenia w stołówce szkolnej.
 W szkole funkcjonują klasy z innowacjami pedagogicznymi z zakresu: programowania, języka
angielskiego i języka niemieckiego, edukacji europejskiej, grafiki komputerowej oraz klasy sportowe
i klasa dwujęzyczna.
 Uzdolnieni uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań realizując indywidualne
programy nauczania autorstwa nauczycieli naszej szkoły.

Informujemy, że świetlica szkolna dla klas IV, VII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych
prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od poniedziałku do piątku w godz. 750 – 950 oraz 1330 - 1530
w sali 405. Znajduje się w niej komputer z dostępem do Internetu, kącik czytelniczy oraz miejsce do nauki,
odrabiania lekcji. W przypadku problemów w nauce istnieje możliwość, po wcześniejszym zgłoszeniu,
zorganizowania pomocy w ramach tzw. pogotowia naukowego. Zajęciami objęci są uczniowie korzystający
z dowozów szkolnych oraz inni wymagający w tych godzinach opieki. Przypominamy, że młodzież nie
może przebywać na terenie szkoły bez opieki, dlatego czekając na lekcje lub transport do domu
powinna przebywać w świetlicy.
Świetlica dla klas I czynna jest w godzinach 630 – 1615 w sali 413.
II. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach: 800 – 1525
Kalendarz organizacyjny szkoły (dopuszcza się możliwość zmian niektórych terminów)
➔

I semestr 04.09.17 – 28.01.18

➔

II semestr 29.01.18 – 22.06.18

➔

zimowa przerwa świąteczna 23.12.17 – 31.12.17

➔

ferie zimowe 12.02.18 – 25.02.18

➔

wiosenna przerwa świąteczna 29.03.18 – 03.04.18

➔

egzamin gimnazjalny – część humanistyczna – kl. III – 18.04.18 – godz. 9°°

➔

egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza – kl. III – 19.04.18 – godz. 9°°

➔

egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny – kl. III – 20.04.18 – godz. 9°°

➔

poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej i nagannej
zachowania do 22.05.18

➔

poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
08.06.18

➔

wystawienie ocen rocznych 15.06.18

➔

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22.06.2018

➔

ferie letnie /wakacje/ 23.06.18 – 31.08.18

➔

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
29.09.2017 – Święto Patrona
22.12.17 – klasowe spotkania wigilijne
18-20.04.18 – egzaminy gimnazjalne klas trzecich
01.06.18 – Dzień Dziecka/Dzień Sportu
20-21.06.2018 – spotkania z wychowawcą

➔

Spotkania z rodzicami:
zebranie wprowadzające 15.09.17
konsultacje październikowe 17.10.17

zebranie śródokresowe 22.11.17
konsultacje grudniowe 19.12.17
zebranie śródroczne 24.01.18
konsultacje marcowe 13.03.18
zebrania śródokresowe 10.04.18
➔

konsultacje ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
22.05.18

III. Z ŻYCIA SZKOŁY
1. W niedzielę 24 września 2017 roku, w godzinach od 1400 do 1800, Biblioteka Publiczna w Śremie
zaprasza na plenerową imprezę z cyklu „Promenada jak za dawnych lat”. Tym razem spotykamy się na
promenadzie zatytułowanej „PARADA BAJEK”. Nasza szkoła zaprezentuje się pod op. p. B. Hejne,
p. A. Niemier.
2. Informujemy, że uczeń naszej szkoły Dawid Skupień (kl. 3d) zakwalifikował się do grupy 125 finalistów
Ogólnopolskiego Konkursu „Listy dla Ziemi 2017”. Na fanpage’u Fundacji Ekologicznej ARKA na
portalu Facebook (www.facebook.com/fundacjaarka) do 25 września przeprowadzane jest głosowanie
internautów, którzy wybiorą najpiękniejszy list. Na listy można głosować zostawiając przy nim lajka.
Serdecznie zapraszamy do głosowania!!!
IV. PORADY PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE
➔

Dzisiaj tj. 15 września 2017 r. w godz. 17 15–18
Stanisławska – sala 311.

15

dyżur pełni psycholog szkolny – p. Małgorzata

Szanowni Rodzice
Prosimy o dostarczanie do szkoły opinii zarówno poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i poradni
specjalistycznych. Im szybciej informacja dotrze do szkoły, tym szybciej będziemy mogli pomóc
państwa dziecku.
➔

W związku z bardzo szerokim dostępem do Internetu, prosimy o czujność związaną z tym, co robią
państwa dzieci w sieci. Ma ona dwie strony, służy do nauki, odpoczynku, nawiązywania kontaktów, ale
stanowi także ogromne niebezpieczeństwo dla młodego człowieka.
Uczmy nasze dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa
niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości.

w

Internecie.

Uczulajmy

Uczmy ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych oraz umieszczaniu zdjęć.
Uczmy krytycznego podejścia do informacji znalezionych w Internecie – młodzież powinna mieć
świadomość, że nie wszystkie znalezione w sieci informacje są wiarygodne.
GABINET PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
MAŁGORZATA STANISŁAWSKA
poniedziałek 11.30-15.30
wtorek 10.30-15.30
środa 8.00-12.00
czwartek 11.30-15.30
piątek 8.00-11.00

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO
BARBARA ŁAWRO-KUBISIAK
poniedziałek 8.00-12.50
wtorek 8.00-12.00
środa 10.00-13.30
czwartek 9.50-13.50
piątek 9.50-14.30

na

VI. SAMORZĄD UCZNIOWSKI INFORMUJE
 Z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej, delegacja z naszego Gimnazjum złożyła wiązankę
kwiatów na śremskim rynku przy tablicy upamiętniającej ofiary wojny.
 Przyjęcie w poczet uczniów szkoły kl. IV, VII oraz kl. I odbędzie się 29 września 2017r. Nastąpi wtedy
również przedstawienie składu nowego Samorządu Uczniowskiego.
VII. RADA RODZICÓW INFORMUJE
 Firmą ubezpieczającą młodzież w roku szkolnym 2017/2018 od następstw nieszczęśliwych wypadków
jest InterRisK, suma ubezpieczenia 20.000 – zł., składka – 46 zł. – płatne do końca września.
Wszelkie informacje o sposobie postępowania dotyczącego odszkodowania w razie wypadku będzie
można uzyskać w sekretariacie szkoły.
 Zebranie Rady Rodziców o charakterze sprawozdawczo-wyborczym odbędzie się 25 września 2017
roku o godzinie 1800 w stołówce szkolnej.
 Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł.
VIII. SZKOLE POMOGLI
Dyrekcja Szkoły dziękuje p. Dominice i Bartoszowi Kurzawa za zakup tablic korkowych.

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Śremu
Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o oddanie głosu na projekt lokalny miejski nr 10
„Strefa sportu i rekreacji w Szkole Podstawowej nr 5”. Głosowanie trwa od 15 do 24 września
2017 r., jednak już dzisiaj mogą Państwo oddać głos na projekt w przygotowanych na terenie
szkoły punktach.
 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie naszego boiska umożliwi wszystkim dostęp do atrakcyjnej
formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
 Stworzenie ogólnodostępnego placu fitness zachęci do podjęcia ćwiczeń ruchowych osoby
w różnym wieku i zmotywuje do przejścia na zdrowszy tryb życia.
 Plac zabaw nie tylko zachęci dzieci do aktywności fizycznej, ale także da im okazję do treningu
umiejętności społecznych.
Połączenie tych trzech elementów jakimi są boisko sportowe, siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw
daje możliwość aktywnego spędzania czasu z całą rodziną.
Polecamy, również i zachęcamy do oddania głosu na projekt nr 3 „Sportowa Szkoła” oraz nr 15
„Mini stadion lekkoatletyczny”. Realizacja wszystkich projektów z pewnością w pozytywny sposób
wpłynie na sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.
Bardzo liczymy na Państwa głosy. Razem możemy więcej!

