PODSTAWOWE INFORMACJE O NASZE SZKOLE
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu rozpoczęła swoją działalność
01 września 2017r.
Kreatywnie realizując program wychowawczo-dydaktyczny całokształt naszej działalności opieramy na
chrześcijańskim systemie wartości zgodnym z nauką Kościoła Katolickiego
W siatce godzin proponujemy:
Obowiązującym pierwszym językiem obcym będzie język angielski
W klasie I – proponujemy 3 dodatkowe godziny (razem 5 godzin tygodniowo)
W klasie IV– podział na 2 grupy pod względem zaawansowania i tempa pracy, od kl.V- podział
pod względem umiejętności
W klasie VII i VIII – nauczanie języka odbywać się będzie w grupach międzyoddziałowych, tak aby każdy
z uczniów mógł uczyć się w warunkach optymalnych dla swojego poziomu umiejętności, choć nasze
doświadczenie w tej kwestii ewoluuje i mogą nastąpić zmiany dla dobra uczniów.
W klasie VII uczniowie uczęszczają na 2 godziny języka angielskiego i drugiego języka obcego nowożytnego
w tygodniu, a w VIII klasie na 3 godziny, czyli dodana jest 1* godz.
Zmiana w podziale grup językowych może nastąpić jedynie od nowego roku nauki.
Mamy szeroki wybór języków nowożytnych – nauczanych jako drugi język obcy – j. niemiecki,
j. hiszpański, j. francuski i j. włoski w grupach dla początkujących.
Nauczanie tych języków odbywa się jeśli zbierze się grupa min. 6- 8 osób.
Naukę drugiego języka rozpoczynamy w klasie 5 – w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Kontynuujemy ją
w klasie VI i dalszych latach nauki. Podręczniki i ćwiczenia dla klas V-VI nie podlegają dotacji, zakup
dokonują nauczyciele, a opłacają rodzice. Do nauki drugiego języka uczniowie korzystają ze specjalnego
zeszytu, który otrzymują w szkole.
Oprócz zajęć obowiązujących dla każdego poziomu kształcenia oferujemy możliwość korzystania z:






kółek zainteresowań:
o koło taneczne /plastyczne /muzyczne/teatralne /sportowe /szachowe /logicznego myślenia oraz
wszelkie przedmiotowe: matematyczne, biologiczne, geograficzne itp.
odpłatnych obiadów – cena za karnet miesięczny i tygodniowy 10 zł za obiad x ilość dni w miesiącu;
pojedynczy obiad 12 zł. (Obiady można wykupić, płatność tylko w gotówce, w sekretariacie szkoły do
godz. 10.00; gdy dziecko ma wykupione obiady, a nie ma go w szkole do godz. 10.00- można
telefonicznie odwołać obiad).
świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 7.50 oraz 11.30 – 17.00 dla najmłodszych uczniów tj. I- V SP.
Starsi uczniowie mogą pozostawać do godz. 17:00 w czytelni biblioteki szkolnej.
Zgłoszenia do świetlicy będą przyjmowane przez wychowawców klas na początku r. szkolnego.

W naszej szkole pracuje pedagog, psycholog oraz logopeda, a w dwa dni w tygodniu wykwalifikowana
pielęgniarka.
W szkole obowiązują mundurki:
Mundurek codzienny
Dla dziewcząt:





czerwona koszulka polo z logo szkoły - z krótkim rękawem
obowiązują jednolite czerwone rajstopy dla kl. I-IV oraz czarne dla kl. V-VIII.
granatowy sweterek z logo szkoły - z długim rękawem
spódnica w kratkę z kieszeniami (integralna część mundurka kupionego w szkole)

 obuwie zmienne na miękkiej, płaskiej podeszwie; sugerowane czarne balerinki;
Dla chłopców:
 niebieska koszulka polo z logo szkoły - z krótkim rękawem
 granatowy sweterek z logo szkoły - z długim rękawem
 spodnie długie lub do kolan (noszone tylko od maja do września) w ciemnych kolorach
 obuwie zmienne na miękkiej, antypoślizgowej podeszwie;
OBUWIE ZMIENNE - powinno pozostawać w szafkach w szatni i być inne, niż to, które jest przeznaczone na zajęcia
sportowe. Nie mogą to być klapki!

Mundurek galowy dla dziewcząt
 granatowa bluza z białym kołnierzem marynarskim i granatowa spódnica do kolan
 dla klas I-IV - białe rajstopy lub podkolanówki; dla klas V-VIII beżowe rajstopy
 eleganckie czarne lub granatowe buty na płaskiej podeszwie
Mundurek galowy dla chłopców:
 dla kl. I-VI - granatowa bluza z granatowym kołnierzem marynarskim
 eleganckie czarne lub granatowe spodnie (nie jeansy)
 kl. 7-8 – garnitur ciemny, biała koszula, krawat z logo szkoły
 wizytowe czarne półbuty (nie adidasy!)
RADA RODZICÓW
Podobnie jak w Liceum, w Szkole Podstawowej działa Rada Rodziców, która jako organ doradczy wspiera
bieżące funkcjonowania szkoły. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców
(stawki podane poniżej) w wysokości 30 zł przez 10 miesięcy nauki w szkole na każde dziecko, pozostała
kwota przeznaczona jest na bieżące wydatki (zakup podstawowych artykułów plastycznych, papier
ksero, nagrody, prezenty okolicznościowe dla uczniów, zajęcia dodatkowe wpisane w plan zajęć oraz
zajęcia pozalekcyjne itp.).

Decyzją RR kwota podstawowa wynosi 180,00,zł. czyli 150 zł. na bieżące wydatki + 30 zł. na RR
INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRZY MAJĄ W NASZEJ SZKOLE WIĘCEJ NIŻ JEDNO
DZIECKO

za 2 dziecko – 75% kwoty podstawowej - 135 zł. (105 zł. + 30 zł. na RR)
za 3 i kolejne dziecko – 50% kwoty podstawowej - 90 zł. (60zł. + 30 zł na RR)
Zniżki obowiązują w ramach jednego poziomu edukacyjnego (każda szkoła ma inną stawkę na RR)
Płatność dokonuje się na konto szkoły: 64 1240 1747 1111 0010 5931 7828 do 10 dnia każdego miesiąca (od
września do czerwca). Prosimy o dokładne opisanie tytułu przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
STRÓJ NA WF - worek na strój gimnastyczny
 biały podkoszulek z krótkim rękawem,
 białe skarpety,
 tenisówki sportowe na białej podeszwie przeznaczone tylko do zajęć sportowych
 granatowe spodenki sportowe, proste bez żadnych metalowych ozdób, dresy.
Wszystkie rzeczy łącznie z workiem warto podpisać by w razie zagubienia łatwiej było je odnaleźć.

PODRĘCZNIKI – uczniowie otrzymają w szkole, na zasadzie wypożyczenia na czas nauki.
Rodzice podpisują ze szkołą stosowną umowę użyczenia. W razie zniszczenia lub zgubienia podręcznika
konieczny jest zwrot pieniędzy (tylko) na konto, ponieważ stanowią one własność szkoły.

O zeszytach powiedzą wychowawcy na początku roku szkolnego.
Bardzo prosimy wszystkich rodziców, aby przy zakupie przyborów zwrócić uwagę na symbole, które są
zamieszczone na tornistrach, piórnikach, zeszytach itp. nie zawsze mają one właściwe przesłanie, np.
kotek Hello Kity czy Monster High lub inne czarodziejki, wampiry, trupie czaszki.

