
 

19 maja 2009 r. 





79,78% 

20,22% 

Obecni

Nieobecni

Najlepszą frekwencją z poziomu 
klas I-III wykazują się rodzice  
klasy II - 98,48 % - obecności. 
 
Najlepszą frekwencją z poziomu 
klas IV-VI wykazują się rodzice  
klasy VI - 86,36%  - obecności. 



 Powstanie oddziału przedszkolnego dla 
dzieci 3 i 4 letnich. 

 

 Powstanie oddziału przedszkolnego dla 
dzieci 5 i 6 letnich. 

 



Rodzic Dyrektor Szkoły 

Ma prawo wnioskować o przyjęcie 
dziecka sześcioletniego do klasy 
pierwszej, jeżeli w danym roku 
kalendarzowym dziecko kończy  
6 lat. 

Dyrektor może przyjąć dziecko do 
szkoły jeżeli pozwalają na to 
warunki , a dziecko było objęte 
wychowaniem przedszkolnym  w 
roku poprzedzającym rok szkolny, 
w którym ma podjąć naukę w 
klasie pierwszej. 

Jeżeli dziecko nie było 
objęte wychowaniem 

przedszkolnym 
wymagana jest 

pozytywna opinia 
poradni 

psychologiczno-
pedagogicznej  
o możliwości 

rozpoczęcia spełniania 
obowiązku szkolnego. 



lub 

ma obowiązek 
rocznego 

przygotowania 
przedszkolnego 

jest przedszkolakiem 
(w przedszkolu lub  

w oddziale przedszkolnym  

w szkole podstawowej)  

na wniosek 
rodziców 

zostaje objęte 
obowiązkiem 

szkolnym  

jest uczniem 
klasy pierwszej 

szkoły 
podstawowej  



jest przedszkolakiem, 
 jeżeli chodzi do 

oddziału 
przedszkolnego 

jest uczniem, jeżeli 
chodzi do pierwszej 

klasy 

finansowanie z dochodów własnych 
Gminy 

subwencja od 01. 01. 2010 r. 



Od  1 września 2009 r. Z dniem 1 września 2011 r. 

mają  prawo do wychowania 
przedszkolnego w różnych 
formach ( przedszkola, oddziały 
przedszkolne, zespoły wychowania 
przedszkolnego, punkty 
przedszkolne). 

są  zobowiązane  odbyć roczne 
przygotowanie przedszkolne. 
Obowiązek ten rozpoczyna się z 
początkiem roku szkolnego w tym 
roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 5 lat. 

W naszej szkole 
powstał oddział 
przedszkolny 

dla dzieci 
pięcioletnich. 

Gmina zobowiązana 
jest zapewnić  

bezpłatny transport   
i opiekę w czasie 
przewozu dziecka 

zamieszkałego 
powyżej 3 km od 

placówki wychowania 
przedszkolnego.  



Wszystkie 
dzieci 
sześcioletnie 
obowiązkowo 
rozpoczynają 
naukę w klasie 
pierwszej 
szkoły 
podstawowej. 

Obowiązek dziecka 
pięcioletniego do odbycia 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego w różnych 
formach ( przedszkola, 
oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych, 
zespoły wychowania 
przedszkolnego, punkty 
przedszkolne). 



Z dniem 1 września 2009 r. otwieramy  
w naszej szkole oddział przedszkolny dla 

dzieci w  wieku lat 3 i 4. 

 



Rok 
szkolny 

2009/2010 

Oddział 
przedszkolny 
dla dzieci  
3 i 4 letnich 

Oddział 
przedszkolny 
dla dzieci  
5 i 6 letnich 

Szkolne Centrum 
Wspierania Rozwoju 
Dziecka i Jego Rodziny 



na 

wielką szkolną zabawę integracyjną, która 
odbędzie się 



 W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła  do 
projektu MEN – „Z NAUKĄ ŚCISŁĄ ZA PAN BRAT”. 
Projekt będzie kontynuowany. 

 

 Do 15 czerwca każdy uczeń otrzyma wykaz 
podręczników do klasy programowo wyższej. 

 

 Od 1 października 2009 r. zajęcia wychowania 
fizycznego odbywać się będą również na basenie  
w Redzikowie (dotyczy to klas I – VI). 

 

 Od 1 września 2009 r. zamierzamy wprowadzić 
wewnątrzszkolny program „Słońce w tornistrze”. 
Jest to program pomocowy skierowany do uczniów 
klas I-III, który polega na odciążeniu uczniowskich  
   tornistrów. 



Gdzie 
jest 

uczeń 
? 

Zgłoszenie 
zmiany 
miejsca 
zamieszka
nia. 

Zgłoszenie 
wyjazdu za 
granicę. 



Klasy Godzina Uroczystość 

O-III 830 - 900  
 

915 – 1100  

Msza Święta 
 
Uroczystość zakończenia 
roku szkolnego 

IV-VI 1045  – 1115  
 

1130  – 1300  

Msza Święta 
 
Uroczystość zakończenia 
roku szkolnego 
POŻEGNANIE 
ABSOLWENTÓW 

VI 1300 – 1700 (1800 ) BAL ABSOLWENTÓW 



i  
serdecznie zachęcamy 

wszystkich rodziców do 
wzięcia udziału 

 w uroczystościach. 



1. Wycieczka nagrodowa dla najlepszych 
uczniów kl. VI 

2. Nagroda dla UCZNIA ROKU 

3. Nagroda dla SPORTOWCA ROKU 

4. Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów  
z poszczególnych klas 

5. Nagrody książkowe dla uczniów o najwyższej 
frekwencji w ciągu całego roku szkolnego 

6. Gratulacje od Dyrektora Szkoły i Wójta dla 
Rodziców uczniów kl. VI o najwyższej średniej 
ocen i wzorowym zachowaniu 






