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Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży 

Wybór oferty ubezpieczeniowej NNW uczniów na rok szkolny 2014/2015 dokonano na podstawie 

wyników ankiety przeprowadzone wśród rodziców. 

 

Ilość ankiet uzupełnionych przez rodziców-94 : 

PZU- 79 głosów,   InterRisk wersja1- 11 głosów,     NAU S.A.- 2 głosy,    InteRisk wersja2 -1 głos,   

AXA -1 głos. 

 

Zgodnie z wyborem rodziców umowa na ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2014/2015 

została  podpisana z PZU.  

Składka na ubezpieczenie wynosi 45 zł. Suma ubezpieczenia 10 000 zł.  

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 

 

L.p. Wydarzenie Data 

1.   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2014 r. 

2.   Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia – 31  grudnia 2014 r. 

3.   Klasyfikacja śródroczna uczniów 9 lutego  2015 

4.   Ferie zimowe 16 lutego– 1  marca 2015r. 

5.   Wiosenna przerwa świąteczna 2 kwietnia – 7  kwietnia 2015 r. 

6.   Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej 

1 kwietnia 2015 r. 

7.   Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimna-

zjum 

  

21 kwietnia 2015 r. 

22 kwietnia 2015 r. 

23 kwietnia 2015 r. 

8.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczna - wychowawczych 26 czerwca 2015 r. 

9.   Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r. 

Harmonogram zebrań z rodzicami 

Data spotkania Rodzaj spotkania 

18 września (czwartek) Organizacyjne zebrania rodziców 
20 listopada  (czwartek) Klasowe zebrania śródsemestralne 
12 lutego (czwartek) Semestralne klasowe zebrania rodziców 
7 maja (czwartek) Klasowe zebrania śródsemestralne 
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Bezpieczny powrót do domu 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów od kilku lat wprowadzono w szkole zasady związane z powro-

tem dziecka do domu. Uczeń dojeżdżający może wracać pieszo do domu pod warunkiem pisemnej 

zgody rodziców. Druk zgody do pobrania  w szkole. 

Rodzice mają obowiązek powiadomić szkołę, kto ma prawo odbierać dziecko. W tym celu należy 

przekazać   pisemne UPOWAŻNIENIE do wychowawcy lub pedagoga (druk do pobrania w szkole).  

Osoby nieupoważnione nie będą mogły odbierać dziecka. 

BARDZO WAŻNE JEST TO, ŻEBY ODBIERAĆ DZIECKO BEZPOŚREDNIO Z BUDYNKU 

SZKOLNEGO LUB BOISKA.  CZEKANIE  W SAMOCHODZIE STWARZA REALNE  

ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA, które widząc oczekujący pojazd rodzica bie-

gnie przez jezdnię nie zachowując należytej ostrożności.  

 

Priorytety wychowawcze na rok szkolny 2014/2015 

1. Przeciwdziałanie agresji i przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy (portale społecznościo-

we i sms-y) – wybrany przez nauczycieli. 

2. Zachowania asertywne – wybrany przez uczniów. 

3. Rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów – wskazany w ankietach przez rodziców z rady  

rodziców. 

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów 

Rodzice klas IV-VI szkoły  podstawowej oraz gimnazjum zobowiązani są wypisywać zwolnienia 

i usprawiedliwienia nieobecności dzieci na otrzymanych od wychowawcy kartkach, na których  

widnieje pieczęć szkoły. Wprowadzenie procedury zostało podyktowane podrabianiem zwolnień 

przez dzieci . Zwolnienie z części lekcji jest możliwe tylko na pisemny wniosek rodzica. 

 

Dziennik elektroniczny 
Wszyscy rodzice mają bezpłatny dostęp do wersji podstawowej dziennika (wiadomości,  

ogłoszenia, kontakt z wychowawcą  i nauczycielami, plan lekcji i,  terminarz- informacje o  pracach 

klasowych, klasówkach itp...).  Płaci się za wersję rozszerzoną (dostęp do ocen i nieobecności).  

Wykupienie dostępu rozszerzonego  jest dobrowolne . Jeśli rodzic nie wykupi dostępu, to zawsze 

może uzyskać w szkole informację o ocenach, na takich samych zasadach , kiedy były dzienniki  

papierowe. Wystarczy zgłosić się do wychowawcy lub nauczyciela.  

 

Adres strony dziennika: www.dziennik.librus.pl . Jeśli rodzic lub uczeń nie zna (zapomniał)  

LOGINU lub HASŁA wystarczy zgłosić się do sekretariatu.   

ZE STATUTU SZKOŁYZE STATUTU SZKOŁY  
(całość na stronie internetowej szkoły) 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych 

 W Szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć  

edukacyjnych. 

 W czasie zajęć edukacyjnych telefony komórkowe należy wyłączyć.  

 Uczeń przynosi do Szkoły telefon komórkowy na własną odpowiedzialność.  

 Zaginięcie telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły, a także  

odpowiednim organom policji. 

 Telefon komórkowy można oddać do przechowania w sekretariacie szkolnym. 

 Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej  

lub fotografowanej i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyżur. 

 Naruszanie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie Szkoły powoduje zabranie 

telefonu do „depozytu”- telefon odbiera Rodzic lub Prawny Opiekun ucznia. 

W przypadku częstego naruszania zasad uczeń zostanie  ukarany obniżeniem oceny zachowania. 

(Z telefonu można korzystać za zgodą nauczyciela, np. z kalkulatora, zrobić zdjęcie na potrzeby lekcji ...) 
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KKONCEPCJAONCEPCJA  PRACYPRACY  ZZESPOŁUESPOŁU  SSZKÓŁZKÓŁ  WW  SSTAROGRODZIETAROGRODZIE  NANA  LATALATA  20132013--20182018  
    (fragment– całość na stronie internetowej szkoły) 

Misja szkoły  

„Po życie sięgać nowe...” (A.Asnyk) Rozwijamy się, nie stoimy  

w miejscu, ciągle szukamy nowych rozwiązań..., ale czerpiemy z doświadczeń i tradycji. 

Jesteśmy szkołą twórczą, wspierającą indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia, rozwijamy talenty 

i pogłębiamy zainteresowania, nieustannie poprawiamy warunki nauki i pracy, przybliżając szkołę  

ku nowoczesności. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodzicami.  

 

Wizja szkoły  

Dążymy do tego, aby  szkoła była: 

 bezpieczna, pozbawiona agresji, tolerancyjna, traktująca ucznia  

jako partnera, umożliwiająca rozwijanie talentów, zainteresowań  

oraz poczucia własnej wartości; 

 miejscem nauki samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności,  

kulturalnego zachowania; 

 obszarem promującym zdrowie, ekologiczny tryb życia, poczucie  

tożsamości narodowej, regionalnej i szkolnej; 

 otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym i rodzicami. 

 miejscem, które daje podstawę wiedzy i stwarza szansę do jej pogłębia-

nia w dalszych etapach edukacyjnych, przygotowuje do wyboru zawodu; 

 szkołą, w której uczeń dobrze się bawi, jest pogodny i wesoły; 

 miejscem, w którym pielęgnuje się tradycje regionu; 

                            ZZEE  STATUTU SZKOŁYSTATUTU SZKOŁY  
                                                                                      (całość na stronie internetowej szkoły)  

WYGLĄDWYGLĄD  UCZNIAUCZNIA 

1. Uczeń  nosi strój codzienny oraz prezentuje wygląd, który spełnia następujące kryteria: 

 strój jest czysty, schludny, skromny- bez zbędnych ekstrawaganckich dodatków (tzn. taki który zakrywa 

biust, brzuch, plecy i uda); 
 włosy powinny być czyste, jeżeli są długie, to muszą być spięte lub związane, nie mogą być farbowane; 

 brak makijażu, tatuażu i malowanych długich paznokci; 

 dozwolona biżuteria to niewielka ozdoba na łańcuszku, zegarek, niewielkich rozmiarów pierścionek, kolczy-

ki przylegające do uszu mogą nosić tylko dziewczęta; 
 buty na niskim obcasie, koturnie. 

2. Uczeń nosi okazjonalnie strój galowy: 

 Dziewczęta: biała bluzka z długim albo krótkim rękawem, spódnica granatowa, grafitowa,  czarna o długo-

ści do kolan lub dłuższa lub spodnie w wymienionych kolorach, buty na niskim obcasie, koturnie. 

 Chłopcy- biała koszula spodnie (niesportowe) granatowe, grafito-

we lub czarne. 

3. Strój uczniowski galowy obowiązuje na następujących uroczysto-

ściach: 

 Inauguracja roku szkolnego; 

 Pasowanie na ucznia oraz ślubowanie gimnazjalisty; 

 Dzień Edukacji Narodowej; 

 Dzień Patrona Szkoły 

 Narodowe Święto Niepodległości; 

 Egzaminy gimnazjalne oraz sprawdzian szóstoklasisty 

 Święto Konstytucji 3 Maja; 

 Zakończenie roku szkolnego. 

W przypadku częstego naruszania zasad uczeń zostanie  ukarany  

obniżeniem oceny zachowania. 
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OJ ,  DZIAŁO SIĘ , DZIAŁO........ 
 

LISTA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ZREALIZOWANYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 

 

„Sprzątanie świata”- po raz kolejny uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w ogólnopol-

skiej akcji „Sprzątanie świata”.  

Dzień Życzliwości i Pozdrowień- Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień odbył się po raz pierwszy  

w naszej szkole 21 listopada 2013 roku. Uczniowie wzięli udział w plebiscycie na „Najbardziej życzliwego 

kolegę, koleżankę”. Na szkolnym korytarzu znajdowało się „Drzewo Życzliwości”, na którym swoje życze-

nia umieszczali uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Rozstrzygnięty został także konkurs  

plastyczny „Życzliwa dłoń”.  

„Między nami kobietkami”- to program profilaktyczny, którego głównymi celami są lepsze zrozumienie 

cyklu płciowego u kobiet oraz poznania środków higienicznych dla kobiet. Spotkanie poprowadziła  

prelegentka Działu Profilaktyki i Edukacji firmy Procter & Gamble. Uczennice otrzymały edukacyjne  

pakiety z próbkami środków higienicznych. 

„Ratujemy i uczymy ratować” – to program, w którym dzieci szkoły podstawowej uczyły się najprostszych 

zasad udzielania pierwszej pomocy.  

„WF z Klasą”- to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety  

Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty 

honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. 

Wojewódzki Dzień Prostego Kręgosłupa- w ramach programu „Rok Szkoły w Ruchu”, Kujawsko-

Pomorski . 

Sportowy Okrągły Stół- W ramach programu „WF z klasą” uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI  

zebrali się, aby wziąć udział w debacie dotyczącej lekcji wychowania fizycznego w naszej szkole.  

Szkolny Dzień Profilaktyki - w tym roku po raz kolejny w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Profilak-

tyczny „ Wakacje wolne od używek”, „Życie uzależnionego od narkotyków- to nie teatr” i  „ Alkohol- 

zagraża bezpieczeństwu mojemu otoczeniu”. rodzinie”.  
„Zdrowo jem, więcej wiem” -to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce  

o zdrowie młodego pokolenia i ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.  

W roku szkolnym 2013/ 2014 w tym programie brała udział klasa I szkoły podstawowej. 

„Żyj smacznie i zdrowo”- w naszej szkole wzięli udział w nim  uczniowie klasy I i II gimnazjum. To jest 

ogólnopolski konkurs, którego celem jest promowanie zdrowego odżywiania się, jedzenia owoców, które są 

bogatym źródłem witamin oraz dobrego samopoczucia i zdrowia.  

„Nie pal przy mnie, proszę”- to program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkoły podstawo-

wej.  

„Znajdź właściwe rozwiązanie”- głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród mło-

dzieży szkolnej.  

Mleko w szkole- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych . 

„Bezpiecznie w sieci”- to program profilaktyczny promujący bezpieczną stronę internetową www.sieciaki.pl 

oraz kulturalne korzystanie z zasobów Internetu.  

„Czas przemian”- to program edukacyjny, który ma na celu lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emo-

cjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania przez kobiety.  

„Akademia dojrzewania”- program edukacyjny, którego celem jest lepsze zrozumienie zagadnień dotyczą-

cych seksualności i miłości. W naszej szkole wzięły udział uczennice klasy III gimnazjum. 

„Sekty zagrożeniem dla zdrowia i życia”- celem tego programu profilaktycznego jest uświadomienie ucz-

niom zagrożenia wynikającego z przystąpienia do sekty oraz ukazania mechanizmów rekrutacji do sekt. W 

naszej szkole uczestniczyli uczniowie klasy I, II, III gimnazjum.  

„Planeta Energii”- celem tego programu profilaktycznego jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczne-

go i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.  

„ Śniadanie daje moc”- w tym programie profilaktycznym wzięły dzieci z oddziału przedszkolnego.  Celem 

programu jest zwiększenie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. 

 

A TO NIE WSZYSTKO..................... 

http://www.fundacjabos.pl/
http://www.sieciaki.pl/

