
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W LEGNICY 

 

 
 

INFORMATOR 

DLA RODZICÓW DZIECI 

ZAPISANYCH 

DO KLASY PIERWSZEJ 



ZAJĘCIA obowiązkowe 

W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa 

półroczna i końcoworoczna. W trakcie 

semestru nauczyciel ocenia punktowo w 

skali 1-6 (ocena cząstkowa). 

Realizowany program obejmuje edukację: 

polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, 

społeczną, plastyczną, techniczną, muzyczną. 

Oprócz tego: informatykę, wychowanie 

fizyczne, język angielski i religię. 



 

 

 

 

 

Zajęcia urozmaicane są: 

wycieczkami, 

wyjściami, m.in. do kina, teatru, muzeum, 

spotkaniami z ciekawymi ludźmi. 

 
Umiejętności, jakie zdobywają dzieci 

prezentowane są podczas: 

konkursów zewnętrznych i wewnętrznych, 

imprez okolicznościowych, 

akcji organizowanych na terenie szkoły. 



 

 

 

 

PRZERWY 

BEZDZWONKOWY SYSTEM LEKCYJNY 

- wychowawca przebywa cały czas z dziećmi, sam ustala moment 

przerwy. Nie jest zobligowany dzwonkiem. Ustalając czas na przerwę 

uwzględnia stopień wykonania zadania. Bierze pod uwagę to, czy 

uczniowie chętnie pracują, czy są zmęczeni, czy mogą skupić uwagę. 

Przerwy dzieci spędzają na placu zabaw, boisku, korytarzu szkolnym, 

w sali lekcyjnej (grając w gry, oglądając książki, prowadząc 

rozmowy z rówieśnikami itd); 

- zwykle ustalone są w klasach trzy przerwy śniadaniowe (jedna przerwa 

śniadaniowa podczas każdej zmiany oraz przerwa obiadowa. 

- szkoła bierze udział w programach m.in. „Mleko w szkole”, „Owoce i 

warzywa w szkole”. W związku z tym śniadanie, przyniesione z domu 

mogą dzieci urozmaicić: mlekiem, soczkiem, owocem czy warzywem. 



 
 

PODRĘCZNIKI 

 
Uczniowie we wrześniu otrzymają 

darmowe podręczniki 

        do edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzic/opiekun prawny będzie zobowiązany 

do zakupu ćwiczeń do religii. Więcej 

szczegółów na początku roku szkolnego. 



 

WYPRAWKA 
 

• Tornister – (podczas zakupu, proszę zwrócić uwagę na jego ciężar) 

 
• Zeszyty 16 kartkowe 

- koniecznie w wąską, kolorową linię 

- podstawowy wzorów kratkę bez marginesów, 

- zeszyt korespondencyjny w kratkę: na pierwszej stronie dane ucznia: 

imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, imiona i 

-nazwiska rodziców wraz z adresem i numerami telefonów oraz adresami 

e-mail, zeszyt do j. angielskiego (w kratkę lub 

linie), zeszyt do religii 

Wyposażony piórnik: 

- koniecznie kilka miękkich, zatemperowanych ołówków, biała gumka, 

linijka, nożyczki o zaokrąglonych końcach, kredki ołówkowe z miękkimi 

rysikami 

-ponadto w kieszonce plecaka: klej w sztyfcie absolutnie nie lejący, 

temperówka z zamykanym pojemniczkiem na wiórki, 



 

 

• Materiały na zajęcia plastyczno-techniczne 

(w ciągu roku szkolnego powinny być uzupełniane na bieżąco) 

-bloki: kolorowy rysunkowy, kolorowy techniczny, biały rysunkowy, biały 

techniczny, format A4 

- w tekturowym lub plastikowym pudełku: wycinanki, pastele olejne, kredki 

bambino, plastelina, farby plakatowe, 2 pędzle różnej grubości, pojemnik na 

wodę, 

- teczka zwykła na gumkę format A4 

- książki i zeszyty obłożone i podpisane na wierzchu 

 
• Strój szkolny 

- Strój galowy: 

dziewczynki: biała bluzka i czarna lub granatowa spódniczka; 

chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie wizytowe; 

 
- strój sportowy: bawełniana, biała  koszulka, czarne lub granatowe 

spodenki, białe skarpetki, wygodne obuwie sportowe z jasnymi, 

gumowymi spodami, najlepiej na przylepce) 

- worek na strój sportowy, 

- smycz na kluczyk do szafki, 

- identyfikator na pierwszy miesiąc nauki (dużymi, czytelnymi literami imię 

i nazwisko oraz klasa) 



 

 

 

 

ZAJĘCIA dodatkowe 

- rozwijające zdolności i zainteresowania 

- wspierające rozwój dziecka: logopedia, 

terapia pedagogiczna, socjoterapia, zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne dydaktyczno- 

wyrównawcze. 

Pod opieką naszych nauczycieli i trenerów 

dzieci mogą uczyć się pływać i wypoczywać 

na obozach letnich i zimowych. 



 

 

 

 

INFORMACJE dodatkowe 

W klasach I-III jest dwuzmianowość 

I zmiana – rozpoczyna o godz. 8.00 

II zmiana – o godz.11.35 lub 12.35 

Nie ma mundurków - obowiązuje strój 

w stonowanych kolorach, nie na bal, nie 
na plażę i nie na podwórko. Więcej 

informacji na stronie szkoły. 

Klucze do szafek zostaną przekazane 

we wrześniu. 



 

 

 

 

 

 

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA 

 
O obowiązujących zasadach 

rodzice 

zostaną poinformowani 

na zebraniu poprzedzającym 

rozpoczęcie roku szkolnego. 



 

GABINET PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ I POMOCY 

PRZEDLEKARSKIEJ 

 
Pierwsza pomoc wspomagana jest przez ratowników 

medycznych (nauczycieli wych.fiz.) 

i pielęgniarki: p. Teresę Tobis i p. Elżbietę Gramzę. 

Panie dyżurują w gabinecie codziennie w godzinach 

8.00-15.00 z przerwą 11.00-12.00 

Ponadto tworzą obowiązującą dokumentację medyczną 

ucznia. Zajmują się bilansami, przeprowadzają 

fluoryzację. 



 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

- monitoring wewnętrzny i zewnętrzny 

- bezdzwonkowy system lekcyjny 

- przestronne korytarze 

z indywidualnymi szafkami na klucz 

- wydzielony segment dla uczniów 

klas I-III 



 

 

 

UBEZPIECZENIE 

 
Szkoła nie ubezpiecza dzieci od nieszczęśliwych 

wypadków. 

Każdy rodzic indywidualnie podejmuje decyzję 

o firmie, w której ubezpieczy swoje dziecko. 



 

 

 

 

ŚWIETLICA 
W naszej szkole są 2 świetlice szkolne (każda z nich ma 3 

niezależne pomieszczenia), wyposażone w: 

• pomoce naukowe, 

• sprzęt audiowizualny 

• materiały umożliwiające realizację programu pracy 

opiekuńczo-wychowawczej: 

• przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych. 

• czasopisma, książki, gry do zajęć 

artystycznych, technicznych itp. 



 

Dzieci uczęszczające do świetlicy podzielone są 

na 2 grupy: dzieci młodsze i starsze 

Dziećmi opiekują się nauczyciele z wieloletnim 

doświadczeniem: 

mgr Karolina Kaszczyszyn 

mgr Beata Cichańska 

mgr Wioletta Kuruc  

mgr Paulina Tomilicz-Burzyńska 

mgr Magda Migacz 

mgr Emelina Worhacz 



 

 

Uczniowie mogą korzystać ze świetlic szkolnych 

przed lub po zajęciach lekcyjnych. 

W świetlicach prowadzone są zajęcia opiekuńczo- 

wychowawcze w godzinach od 6.30 do 16.30. 

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni 

powinni pobrać ze strony internetowej szkoły w 

zakładce Świetlica - Kartę zapisu dziecka do 

świetlicy szkolnej. Po jej wypełnieniu wrzucić do 

skrzynki korespondencyjnej w przedsionku szkoły. 



 



 



 



 

 

 

 

OPIEKA SPECJALISTYCZNA 
 

Opiekę w zależności od potrzeb zapewniają: 

psycholog – p. Sonia Gargaś 

pedagog – p. Beata Ryske 

p. Katarzyna Makuch 

Szkoła na bieżąco współpracuje z Poradnią 

Psychologiczno–Pedagogiczną nr 2 

w Legnicy przy ul.Witelona. 



 

 

 

 

BIBLIOTEKA 

oferuje  ciekawy 

księgozbiór dla wszystkich czytelników. 

Wyposażona jest również w komputery dostępne 

dla uczniów. 

Można odwiedzać ją codziennie 

od 8.00-15.00 

Uczniowie klas I będą mogli korzystać 

z biblioteki po pasowaniu na 

czytelnika. 



 



 

 

 

 

RADA RODZICÓW 

 
We wrześniu, na pierwszym spotkaniu rodziców z 

wychowawcą klasy, wybierana jest trzyosobowa 

Klasowa Rada Rodziców. 

Członkowie wybranej rady, delegują jedną osobę do 

Rady Rodziców, która współpracuje z Dyrektorem 

Szkoły w doskonaleniu organizacji pracy 

wychowawczej i opiekuńczej. 



 

WYŻYWIENIE 

Dzieci (klasy pierwsze tylko dzieci świetlicowe) mogą zjeść gotowany w szkolnej 

kuchni smaczny i zdrowy obiad. 

W jego skład wchodzi zupa, drugie danie i kompot. Dzieci spożywające obiad 

pozostają pod opieką nauczycieli i pracowników obsługi. 

Opłata za obiady pobierana jest z góry za każdy miesiąc. 

Przez pierwszy miesiąc dzieci przyprowadzane są na obiad i odprowadzane do 

świetlicy lub klasy. 

W naszej szkole zostały wprowadzone identyfikatory z kodem (dla każdego 

ucznia). Wprowadzona zmiana (tj. program stołówkowy) ma na celu 

przede wszystkim: 

- usprawnienie wydawania obiadów uczniowskich, jednocześnie wydłużenie 

czasu na jego zjedzenie. 

Uczeń wchodząc do stołówki powinien mieć identyfikator i go zeskanować. 

W stołówce obiady wydawane są w godz. od 11.00 – 14.00 

 
Regulamin, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej podane są 

do wiadomości na stronie internetowej w zakładce Stołówka oraz na tablicy 

informacyjnej przed wejściem do stołówki. 



STOŁÓWKA 



POIDEŁKO 



 

 

 

 

BAZA SZKOŁY 

- 3 sale komputerowe 

- 3 sale gimnastyczne, ponadto sala z lustrami, 

korekcyjna, do tenisa stołowego, siłownia 

kompleks boisk, plac zabaw 

- 8 sal lekcyjnych dla klas I-III w oddzielnym 

segmencie.  

- 2 świetlice 

-  biblioteka, aula, stołówka z własną kuchnią, 

sklepik 



 



 



 



SALE LEKCYJNE KLAS I-III 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

Prosimy na bieżąco śledzić 

informacje zamieszczane na 

stronie internetowej 

naszej szkoły: 

www.sp9.legnica.eu 

http://www.sp9.legnica.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy 

Państwu za uwagę. 

 
Zachęcamy 

do współpracy. 

 

Dyrekcja 

i Grono pedagogiczne 



 

 

 

 

 

 

 

 

DO 

ZOBACZENIA 
 

 

 

 
 


