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Szanowni Państwo!
Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie do naszej Szkoły Tytusa będą
uczęszczać Państwa dzieci. Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki przyczynią
się do tego, że polubią to wyjątkowe miejsce oraz z radością wkroczą w Świat
Nauki.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mamy nadzieję, że ułatwi
to Państwu i dzieciom początek szkolnej przygody.
Z życzeniami wszystkiego co najlepsze,
Dyrekcja i nauczyciele

Organizacja zajęć dla uczniów klas 1-3
Zajęcia dla najmłodszych uczniów organizowane są na II piętrze budynku.
Każda klasa ma swoją salę i w niej prowadzone są zajęcia z wychowawcą oraz
innymi nauczycielami. Na tym samym piętrze znajduje się świetlica szkolna,
biblioteka oraz toalety przystosowane dla najmłodszych uczniów. Swoje
stanowisko ma także pani woźna, która pomaga w razie potrzeb. Każdy uczeń
otrzymuje szafkę na korytarzu na odzież wierzchnią oraz na strój na w-f, a także
szafkę w sali lekcyjnej do przechowywania artykułów szkolnych. Numer szafki
jest taki sam jak numer ucznia w dzienniku szkolnym.
Zajęcia w Szkole Tytusa odbywają się jednozmianowo, co oznacza, że
uczniowie klas 1-3 lekcje zaczynają o godz. 8.00, a kończą o godz. 11.35/12.30.
Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6.30-17.00. Dzieci podzielone są na
grupy. Każdą grupą opiekuje się wyznaczony wychowawca. Po zakończonych
lekcjach odprowadza on dzieci na obiad wg harmonogramu i towarzyszy im
podczas posiłku. Podczas zajęć świetlicy organizowane są zajęcia wg rocznego
planu pracy świetlicy, dzieci uzyskują pomoc w odrabianiu zadań domowych.

W dniu 1 września uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice poznają
wychowawcę klasy oraz nauczycieli uczących j. angielskiego i zajęć
dodatkowych. Otrzymają również plan lekcji.
W dniu 2 września uczniowie otrzymują nieodpłatnie I część pakietu
edukacyjnego – podręcznik jest wypożyczony, natomiast ćwiczenia są
własnością ucznia. Od tego dnia rozpoczynają się lekcje.
Szczegółowe informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie
internetowej naszej szkoły: www.szkolatytusa.pl
Wyprawka, czyli lista rzeczy niezbędnych do szkoły
Codziennie należy przynieść do szkoły:
• duuuużo uśmiechu i zapału do pracy ☺
• zdrowe śniadanie i zapas napojów ( nie w szklanej butelce)
• piórnik z wyposażeniem ( dwa naostrzone ołówki, temperówka, gumka do
mazania, kredki naostrzone, klej w sztyfcie, nożyczki o zaokrąglonych
krawędziach)
• podręcznik, ćwiczenia do j.polskiego i matematyki
• zeszyt do j.polskiego - w kolorowe linie czerwono – niebieskie 16
kartkowy
• zeszyt do matematyki – w kratkę 16 kartkowy
Rzeczy do pozostawienia w szkole, Rzeczy do pozostawienie w szkole,
szafce na korytarzu:
w klasie:
• obuwie na zmianę na
• 2 teczki papierowe białe
gumowej, białej podeszwie –
wiązane A4
nie klapki!
• farby plakatowe 12 kolorów
+ pędzle
• worek ze strojem na wf –
biała koszulka + granatowe
• blok rysunkowy duży A3 i
spodenki
+
wiązane
A4 biały i kolorowy
tenisówki + skarpetki ; w
• blok techniczny duży A 3 i
piątek należy zabierać do
A4 biały i kolorowy
prania,
w
poniedziałek
• papier kolorowy duży i mały
przynieść czyste
• ryza białych kartek do ksero
• chusteczki mokre 1X +
• kredki pastele suche
chusteczki higieniczne w
• plastelina
kartonie 1X

Koniecznie prosimy, aby wszystkie w/w przedmioty były podpisane imieniem i
nazwiskiem ucznia.

