Tel: 0894856749
e-mail:

rada.rodzicow11@wp.pl

Drodzy Rodzice / Opiekunowie
W bieżącym roku szkolnym w programie znajdują się następujące przedmioty:
w grupach przedszkolnych oraz zerówce: zajęcia dydaktyczne, rytmika, zajęcia ogólnorozwojowe
oraz ćwiczenia logopedyczne
• w klasach 1-3: nauczanie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna
• w klasach 4-6 oraz gimnazjum: j. polski, historia, geografia, wiedza o kulturze polskiej, WOS
•

Obowiązująca podstawa programowa:
Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się poza granicami Polski stworzona przez zespół
ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w 2010 roku (z późniejszymi modyfikacjami).

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
Jarosław Janaszczyk: dyrektor szkoły, wychowawca kl. 4
Maria Szczepańska: wicedyrektor, wychowca kl. 5 i 6
Anna Stefaniak:
wychowawca przedszkola
Krystyna Idzikowska: wychowawca zerówki
Kamila Klepacka:
opiekun zerówki
Agata Bekier:
wychowawca kl. 1
Marta Tarnowska:
wychowawca kl. 2
Ryszarda Danilczenko:wychowawca kl. 3
Małgorzata Jacoń:
logopeda

Opłata w bieżącym roku szkolnym za sobotę wynosi 12 euro I dziecko, 10 euro II dziecko, III
dziecko w rodzinie jest zwolnione z opłaty.
Wysokość rat i termin płatności:
RATA I
(13-09-14)

RATA II
(11-10-14)

RATA III
(22-11-14)

RATA IV
(10-01-15)

RATA V
(14-02-15)

RATA VI
(28-03-15)

RATA VII
(23-05-15)

Jedno dziecko – każda rata wynosi €60, drugie dziecko – każda rata wynosi €50
Opłaty przyjmuje pan Grzegorz Stapiński od godziny 13.30 w terminach wyznaczonych powyżej.
Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań będą się odbywać od 13 września - bezpłatnie od godziny
14.05 do 15.30 i należy je zgłosić w formie pisemnej deklaracji u wychowawców klas.
Zajęcia dodatkowe:
Terapia logopedyczna: Małgorzata Jacoń
Zajęcia wyrównawcze: Maria Szczepańska
Rytmika: Krzysztof Baranowski
Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego (Leaving Certificate): Marta Tarnowska
Koła zainteresowań:
Koło teatralne: Marta Tarnowska
Koło plastyczne: Alina Błaszczyk
Koło taneczne: Krzysztof Baranowski
Zespół wokalno-instrumentalny „Słowiki” – opiekun - Małgorzata Jacoń
Zajęcia dydaktyczne odbywają się od godziny 9.00 do 14.05
Plan zajęć wraz z przerwami:
ZAJĘCIA LEKCYJNE
9.00-9.45, 9.50-10.35
10.45-11.30, 11.35-12.20
12.30-13.15, 13.20-14.05

PRZERWY:
9.45-9.50, 10.35-10.45
11.30-11.35, 12.20-12.30
13.15-13.20

Nauczyciele proszą o wyposażenie dzieci w: drugie śniadanie, podręczniki, zaszyty, ołówek, kredki,
gumkę, temperówkę, linijkę, długopis oraz bezpieczne nożyczki.
Prosimy o regularne odwiedzanie strony internetowej www.polskaszkolacarlow.com oraz szkolnego
facebooka, gdyż zamieszczamy na nich ważne informacje oraz wydarzenia z życia szkoły.
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