Szanowni Państwo,
1.Przypominam o natychmiastowym reagowaniu na jakiekolwiek negatywne, agresywne zachowania
uczniów, a także informowaniu wychwawców o ewentualnych zajściach naruszających obowiązujące
w szkole normy zachowania.
2.Przypominam, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego rodzice ponoszą odpowiedzialność
finansową za zniszczenia i dewastacje.
3.Przypominam, a także uprzejmie proszę o poszanowanie praw dziecka wynikających z Konwencji
Praw Dziecka i innych przepisów prawnych. Wszystkie sporne sprawy dotyczące indywidualnie ucznia
czy jego Rodziców mogą być rozwiązane na drodze partnerskiej rozmowy z udziałem wychowawcy,
pedagoga szklonego i dyrektora.
4.Rodzicom przypominam, że w pierwszej kolejności wszelkie trudności, prośby zgłaszają
wychowawcom, następnie pedagogowi szkolnemu a później dyrektorowi. Starajmy się wszystkie
sprawy rozwiązywać w miarę możliwości w szkole, dla dobra naszych uczniów.
5.Proszę Rodziców, Nauczycieli, jeżeli posiadają jakiekolwiek informacje o niebezpieczeństwach,
zagrożeniach np. wynikających z zachowania dzieci, obserwacji, z niewłaściwego użytkowania
Internetu, używek, pojawiania się podejrzanych osób wokół szkoły itp. do natychmiastowego
podejmowania działań, informowania wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrektora w celu
zapewnienia jak najlepszej i pełnej opieki dzieciom.
6.Świetlica: podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy jest „Karta zapisu”, którą można było pobrać od
opiekuna świetlicy. Uzupełnione karty należło złożyć najpóźniej do 12.09.
7. Telefony komórkowe: W trosce o dobro i bezpieczeństwo uczniów, na terenie szkoły obowiązuje
całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Telefon Ucznia ma być całkowicie wyłączony i
schowany w tornistrze, plecaku itp. . Jeżeli uczeń będzie korzystał na zajęciach szkolnych, przerwach z
telefonu i nie reagował na prośby , nauczyciel lub pracownik ma prawo urządzenie odebrać i
przekazać do sekretariatu, skąd odbierze go Rodzic, po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Szkoły.
Wychowawca ma także obowiązek udzielić kar statutowych.
- Nie wolno przynosić do szkoły także tabletów, gier itp. sprzętów.
-Rodziców proszę o nieprzeprowadzanie rozmów telefonicznych w pomieszczeniach szkolnych.
8. Strój i wygląd uczniów (szczegółowo opisany w Statucie SP).
- W szkole obowiązuje uczniów noszenie mundurka oraz zmienianie obuwia. Nie wolno malować
paznokci i farbować włosów .
- Strój galowy to w przypadku dziewczynek: biała bluzka, czarna lub granatowa spódniczka do kolan;
w przypadku chłopców: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie, ewentualnie ciemny garnitur.
9. Rodzice dzieci w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się o pomoc do pedagoga szkolnego i
wychowawców.
- Szkoła zawsze stara się indywidualnie pomagać dzieciom, z zachowaniem tajemnicy służbowej i nie
naruszając dóbr osób, których pomoc ta dotyczy.
10. Legitymacje są ważne do 30.09. 2017roku

