
Informacje dla Rodziców 

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w AVIVA wynosi 4,00 zł 
rocznie. Wpłaty u Wychowawcy klasy można dokonywać  do 15.10.2018 r. 

 Rada Rodziców serdecznie zaprasza Rodziców do współpracy. Składka na Radę 
Rodziców na konto 77 1020 5402 0000 0202 0371 7071. 

 W szkole realizowany jest „Program dla szkół”  w zakresie nieodpłatnego spożywania 
owoców, warzyw, mleka lub produktów mlecznych przez uczniów kl. 1 – 5 SP. 

 Koszt jednego obiadu: 1,50 zł – dziecko z Przedszkola, 3,00 zł – uczniowie szkoły. 
Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiadach należy dokonać w godzinach 7:30-8:30 
osobiście u intendentki szkolnej lub wychowawcy świetlicy albo pod numerem telefonu 
683273213, w dniu poprzedzającym nieobecność lub w pierwszym dniu dłuższej 
nieobecności. Jeśli zgłoszenie następuje w pierwszym dniu nieobecności dziecka w 
szkole, za ten dzień nie przysługuje odliczenie kosztów za obiad. Wszelkie informacje 
dotyczące wysokości miesięcznych opłat i terminów wpłat oraz jadłospis znajdują się na 
tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. Za obiady 
wpłaty na konto: 67 1020 5402 0000 0302 0158 6403. 

 Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o 
bezpłatne  obiady refundowane przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy. 
Rodzice uczniów korzystających z bezpłatnych obiadów obowiązani są do odwoływania 
posiłków od pierwszego dnia nieobecności dziecka w szkole. 

 Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o 
stypendium szkolne lub zasiłek szkolny (informacje u pedagoga szkolnego). 

 Rodzice uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz inne znaczące osiągnięcia 
mogą ubiegać się o stypendium naukowe. 

 Pomocy w trudnych sprawach wychowawczych i rodzinnych udzielają specjaliści: pani 
Eliza Wiszniewska – pedagog szkolny, pani Angelika Równicka – psycholog. Uczniowie 
oraz ich rodzice będą przyjmowani codziennie wg planu pracy pedagoga i psychologa, a 
w dniu zebrań od godz. 17.00.   

 Indywidualnych konsultacji logopedycznych udziela p. Sylwia Madera– logopeda szkolny 
wg ustalonego planu oraz w dniu zebrań z rodzicami od godz. 17.00. 

 Poradnia Pedagogiczno-Psychologicznej znajduje się w Sulechowie, Al.Niepodległości 
15, telefon/fax: 68 385 22 05 oraz w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, tel. 68452- 75-
74(jeden dzień w tygodniu). Dzieci można zgłaszać telefonicznie. 

 Rodzicom uczniów klas III G przypominamy, że do 15.10.2018 r. należy dostarczyć do 
pedagoga opinie  z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej o preferencyjnych warunkach 
pisania egzaminu gimnazjalnego przez dziecko. 

 Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6.45-16.30. Zapisów dokonują opiekunowie 
świetlicy.   

 Uczniowie objęci są pomocą medyczną (pielęgniarka) we wszystkie dni tygodnia w godz. 
7.30 – 15.00.   

  Prosimy Rodziców o pozostawienie u wychowawców klasy aktualnych telefonów 
kontaktowych,  adresu e-mail niezbędnych w razie konieczności udzielenia dziecku 
pomocy medycznej oraz do dostępu do dziennika elektronicznego. 

  Przypominamy, że chorego dziecka nie wypuszczamy do domu bez opieki 
rodzica/opiekuna . 

 Dyrektor szkoły prosi Rodziców o dokładne wypełnienie i sprawdzenie w dokumentacji 
szkoły danych osobowych dziecka wg aktu urodzenia. W przypadku innego adresu 
zameldowania prosimy o dopisanie go obok adresu zamieszkania. 



 Uczniowie uczestniczący w zajęciach fizycznych na sali gimnastycznej i hali sportowej 
obowiązkowo muszą zmienić obuwie.  

 Prosimy o dopilnowanie, aby uczniowie nie przynosili do szkoły wartościowych rzeczy 
np. sprzętu elektronicznego, telefonów, przenośnych pamięci, sprzętu audiowizualnego, 
zabawek itp.).  Przynoszenie w/w sprzętu odbywa się na odpowiedzialność Rodziców. 

 Zabrania się używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. W przypadku złamania 
przez ucznia zakazu telefony będą zabierane przez nauczycieli. Po zwrot sprzętu rodzice 
muszą się zgłosić do sekretariatu szkoły. 

                                                
                               

                               Liliana Reimann  -  
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Świdnicy  

        

 
 


