ZEBRANIE RODZICÓW
DATA: 5 czerwca 2019 r.

GODZINA: 19:50

WYCHOWAWCA: Beata Szurnicka
1.

Informacje o zmianie nazwy szkoły

Od września 2019 roku nazwa szkoły „Szkolny Punkt Konsultacyjny” ulegnie zmianie i wróci do wcześniejszego
brzmienia a mianowicie „Szkoła Polska”.
W związku z powyższym wszyscy uczniowie muszą być ponownie zapisani (zgłoszeni) tym razem do Szkoły Polskiej,
dlatego konieczne jest wypełnienie i dostarczenie wszystkich niezbędnych formularzy. Od września ulegną też
zmianie wszelkie dokumenty takie jak: Statut, legitymacje, świadectwa itp.

2.

Strona SPK

Zachęcamy Państwa do śledzenia stron (www.szkolapolska.ch oraz www.genewa.orpeg.pl) gdzie są zamieszczane
ogłoszenia oraz informacje dotyczące szkoły. W okresie wakacyjnym, zaraz po otrzymaniu zatwierdzenia organizacji
roku, zostanie tam zamieszczony plan zajęć, adresy szkół oraz wstępny terminarz.

3. Klasyfikacja
Przekazanie informacji dotyczącej pracy uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Poinformowanie o klasyfikowaniu
bądź nieklasyfikowaniu uczniów.

4.

Formularze

Wszystkie formularze (zał.1-6) niezbędne do zapisania dziecka do Szkoły Polskiej zostały do Państwa wysłane drogą
elektroniczną i zamieszczone na stronie. Należy je pobrać, wypełnić i przekazać wychowawcy (najpóźniej na początku
roku szkolnego).
Na początku roku szkolnego prosimy o dostarczenie:
 zaświadczenia ze szkoły lokalnej o spełnianiu obowiązku szkolnego,
 oświadczenia o ubezpieczeniu OC i kopii ubezpieczenia,
 oświadczenia rodzica dotyczącego procedury w razie wypadku lub nagłej potrzeby.

5.

Biblioteka

Prosimy o zwrot wszystkich wypożyczonych książek.

6.

Nieobecności

Przypominamy o konieczności usprawiedliwienia zaległych nieobecności w formie pisemnej na kartce lub
wiadomości e-mail.

7. Wykaz lektur na rok szkolny 2019/2020

8. Zmiana miejsca prowadzenia zajęć w ostatnich dwóch tygodniach roku szkolnego 2018/2019
19 i 26 czerwca 2019 r. zajęcia klasy IV a odbędą się w Le Grand - Saconnex, w Ancienne Mairie adres:
Chemin de Torney 1, 1218 Le Grand-Saconnex
19 czerwca lekcje od 16:10 do 20:10
26 czerwca, zakończenie roku od 16:30 do 18:30

KLASA V SP
ROK SZKOLNY 2019/2020
Podręczniki
Język polski:
Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom na rok szkolny 2019 / 2020,
należy je zwrócić do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.
1. „Nowe Słowa na Start! 5”, A. Klimowicz, M. Derlukiewicz wyd. Nowa Era
Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy
piątej szkoły podstawowej.
2. „Nowe Słowa na Start! 5”, zeszyt ćwiczeń, A. Klimowicz, wyd. Nowa Era
Wiedza o Polsce:
Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom na rok szkolny 2019 / 2020, należy
je zwrócić do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.
1. „Wczoraj i dziś. Klasa 5“ Podręcznik do historii i społeczeństwa
dla szkoły podstawowej, G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era.
2. „Wczoraj i dziś. Klasa 5“ Zeszyt ćwiczeń do historii i
społeczeństwa dla szkoły podstawowej, T. Maćkowski, wyd. Nowa Era.

Lektury
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

M. Kozioł „Skrzynia władcy piorunów”
J. Parandowski „Mitologia“
A. Maleszka „Czerwone krzesło. Magiczne drzewo“
M. Musierowicz – wybrana powieść np. „Noelka“
C. S. Lewis „Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa“
F. Molnar „Chłopcy z Placu Broni“
Z. Nienacki „Pan Samochodzik i templariusze“
Książka wybrana przez ucznia

Pierwszą, omawianą we wrześniu, lekturą będzie:
„Skrzynia władcy piorunów” M. Kozioł
Artykuły papiernicze
1. Zeszyty w szeroką linię.
2. Piórniki z wyposażeniem: długopis, ołówek, gumka, temperówka,
nożyczki, klej, kredki lub kolorowe pisaki.
3. Ryza białego papieru do ksero.
Kwestionariusz osobowy i kopia ubezpieczenia OC
Na pierwszych zajęciach w nowym roku szkolnym 2019 / 2020należy
przekazać wychowawcy wypełniony kwestionariusz osobowy i kwestionariusz
OC wraz z kopią aktualnego ubezpieczenia oraz legitmację.
Kwestionariusze są dostępne na stronie SPK (www.szkolapolska.ch)
w zakładce formularze.
Prosimy o zwrot książek wypożyczonych w roku szkolnym 2018/2019.

