
 

 

 

 

 

 

Szanowni rodzice uczniów klas I w roku szkolnym 2022/2023 

Poniżej przekazujemy Państwu zbiór najważniejszych przed rozpoczęciem roku 

informacji związanych z organizacją pracy klas I w przyszłym roku szkolnym. 

 

1. Listy uczniów z przydziałem do klas będą wywieszone przy głównym wejściu do szkoły 

 od 29 sierpnia 2022r.  

2. 1 września 2022r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla pierwszoklasistów 

wg Harmonogramu rozpoczęcia roku szkolnego. Klasy pierwsze rozpoczynają spotkaniem 

w auli. Ze względów organizacyjnych prosimy by dziecku towarzyszył jeden rodzic/opiekun 

prawny. 

3. W kolejnych dniach rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci do szkoły nie odprowadzają 

ich do sal dydaktycznych, czekają przed szkołą na odbiór dzieci przez wychowawcę. W przypadku 

spóźnienia się dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, 

który odprowadza je na zajęcia lekcyjne.  

4. Po zakończonych lekcjach pierwszoklasiści przyprowadzani są przez nauczyciela do holu 

i przekazywani bezpośrednio rodzicom lub innym osobom upoważnionym  do odbioru zgodnie 

z deklaracją przekazaną przez rodzica do wychowawcy 1 września 2022r. Pozostali 

uczniowie odprowadzani są do świetlicy (osoby zapisane). 

5. W szkole funkcjonuje świetlica czynna od godz. 7.00 do godz. 17.00. Ze względu na bardzo 

duże zainteresowanie opieką świetlicową – zapisy do świetlicy są  przede wszystkim dla dzieci 

rodziców pracujących.  

Wnioski do świetlicy prosimy  pobrać ze strony szkoły www.sp51.szczecin.pl (zakładki: 

O SZKOLE – ŚWIETLICA) oraz złożyć je do 02 września 2022r. na adres 

sekretariat@sp51.szczecin.pl lub  osobiście do sekretariatu uczniowskiego. 

6. Uczniowie kl. 1-3 na terenie szkoły przez cały czas przebywają pod stałą opieką nauczyciela. 

7. Przerwy w zajęciach klasy są niezależne od przerw klas 4 – 8  oraz  regulowane przez 

nauczyciela i dostosowane do potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. 

http://www.sp51.szczecin.pl/
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8. Uczniowie w szkole mogą korzystać z obiadów. W roku szkolnym 2022/2023 stołówka 

szkolna rozpoczyna działalność od 5 września 2022 r.  Proces zakupu, wydawania i rozliczania 

posiłków przebiega z wykorzystaniem systemu elektronicznego – aplikacja „Jem w szkole”. 

Do wydania posiłku upoważnia brelok z jednostkowym numerem, którym identyfikuje się 

osobę uprawnioną przy odbiorze posiłku. Brelok kupuje się jednorazowo u Intendenta (dyżur 

na portierni: 01.09.2022r. w godz. 11.00-12.00 oraz 12.30-13.30) oraz w dniach 02-

09.09.2022r.  w godz. 7.30-8.30 i 12.30-13.30), wypełniając przy jego zakupie kartę zgłoszenia 

korzystania ze stołówki, w której podaje się dane osobowe oraz własny e-mail w celu uzyskania 

dostępu do aplikacji „Jem w szkole”. 

Przy zakupie breloka osoba upoważniona otrzymuje login i hasło do ww. aplikacji. 

Na stronie szkoły w zakładce STREFA RODZICA – STOŁÓWKA należy zapoznać się 

z instrukcjami i zasadami korzystania ze stołówki szkolnej. 

9. Podręczniki: 

Podręczniki dla uczniów są darmowe. Uczniowie klas pierwszych na początku roku szkolnego 

otrzymują darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej oraz 

podręcznik do języka angielskiego.  

Podręczniki  są własnością szkoły, wypożyczone zostają na rok szkolny każdemu uczniowi, 

zwrot podręczników następuje  w miesiącu czerwcu. Materiały ćwiczeniowe przekazane 

uczniom nie podlegają zwrotowi. 

Podręcznik do religii nie jest darmowy. Osoby uczestniczące w zajęciach religii zakupują 

podręcznik indywidualnie (informacja zostanie przekazana rodzicom w trakcie pierwszych 

zebrań).  

10. Wyprawka dla pierwszoklasisty 

• piórnik (kredki, ołówek zwykły x 2, gumka, zamykana temperówka, klej w sztyfcie); 

• strój na w-f: biała koszulka, krótkie spodenki sportowe (granatowe lub czarne), białe 

skarpetki, obuwie sportowe z jasną podeszwą);  

• strój na pływalnię: (kąpielówki/strój jednoczęściowy), klapki, czepek, ręcznik; 

• strój galowy: (biała bluzka/koszula, granatowa/czarna spódniczka lub granatowe/czarne 

spodnie); 

• worek na obuwie zmienne - podpisany. 

Pozostałe informacje dotyczące wyprawki zostaną podane przez wychowawców podczas 

zebrania w dniu 2 września 2022 r. 

 

 


