
Gniew, dn, 06.09.201 6 r.

Informacie dla wvchowawców klas

1. Zebrania należa przeprowadzić według kalendarza szkolnego

klasyI-12.09.ż016r.

klasy II - 13 .09 .2016 r .

klasy III * 14.09.2016 r.

2. Rada Rodziców

Nalez.v przeprowadzió w klasach pierwszych wybory klasowego zarządu RR (kadencja trwa 3 lata). Wybory

powinny być przeprowadzone w sposób tajny. Jedna osoba przechodzi do zarządu RR. W klasach drugich i

trzecich moze pozostać doĘchczasowy zarząd. Skład zarządu: przewodniczący, zastępca przewodniczącego,

skarbnik.

Wysokość składek 50 zł rocznie od każdego ucznia. Wychowawca klasy do listy zbiorczej wpisuje nazwiska

uczniów.

Składki zbierają wychowawcy klasy. Zebrane składki wpłacają w sekretariacie.

3. DoĄrvianie (kuchnia i stołówka)

Obiad: 3,50 zł godziny wydawania 1130

Możliwośó wykupienia obiadów w sekretariacie szkoĘ.

4. Świetlica szkolna będzie czynna:

Codziennie od 7l0 do 1515 , oprócz piątku - świetlica ezynnado godz. 14.30 (zprzerwami w czasie lekcji).

Swietlica sprawuje opiekę nad uczniami, ktorzy ze względu na dowozy lub pracę rodziców przebyłvają w

szkole przed lub po zajęciach lekcyjnych.

5. Biblioteka czynna:

Poniedziałek, godz. 8. 1 5-14. 1 5

wtorek, środa, czwartek i piątek: godz. 7 ,45-13.45

6. Prowadzimy nieodpłatne żywienie dzieci.

Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do ww. formy pomocy podejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Gniewie |ub w innych gminach, który przekazuje szkole dotacje finansowe na ten cel.

Ewentualne potrzeby i wnioski kierować do p. M. Chojnackiej.

7. Uczniowie dowożeni do szkoĘ:

oczekują na lekcje i naprzyjazd autobusu w świetlicy szkolnej, Opiekę nad uczniami podczas oczekiwania na

autobus sprawują nauczyciele ( P.W. Cieślikowski).

Uczeń, który korzysta z dowozów szkolnych, nie może opuszczaó teręnu szkoĘ przed rozpoczęciem i po

zakończeniuzEęó- aż do odwozów.



8. ucmiowie, którzy nie chcą uczestniczyć w lekcjach reiigii i wychowania do Ącia w rodzinię mają

zapewnioną opiekę w świetlicy lub mogą przebywać lr domu, jeżeli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja i po

podpisaniu przez rodziców odporriedniego ośrł,iadczenia, Uczniowie zwolnieni z lekcji w'chowania

fi4.czrregomuSZąprzebywaówsaligimnastycznej.obserwujązajęcia,alewnichnieuczestniczą.

LegiĘmacjeszkolnebezpłatniewydajesekretariat(opłatazadrugąinastępne9zł).Legitymacjauprawnia

do ulgorrlch przejazdorł pociągami osobowymi II klasy,
9.

10. Ubezpieczenie uczniów:

Towarzystwo Ubezpieczeniorł e Gothaer

Biuro: Pl. Grunwaldzki w Gniervie, prowadzi p, J, Łopatowski

Składka od ucmia 32 zł (krvota ubezpieczenia 7,000 zł),

Uczeńmozeubezpleczyćsięwinnejins§tucjiubezpieczeniowej,niemusi

Pozaistnieniuwypadkuuczeńlubrodzicepobierająwsekretariacie

ubezpieczenie. Następn ie zg}asza się do btlra przy Pl, Grunwaldzkim

rejestrujezdarzęnieiotrzymujeinformacjedot.dalszegopostępowania.

powiadomió o Ęm wychowawcę,

odpowiedni druk potwierdzĄący

w Gniewie (obok banku), gdzie

Gappa

11:30 - 14:00

11:00 - 13:30

11:00 - 13:30

11. Gabinet pielęgniarki szkolnej . ,_ ^l_:^_ .

Pielę$iarka szkolna. p, M. Liczmańska i p, M, Czwiklińska przyjmują u gabinecie Gimnazjum codziennte: __

w poniedziałek, wtorek, środę od godz, 8,00 do 1 1,00,

- w czwartek i piątek od godz, 10,30 do 13,00,

12. Sekretariat szkolny czynny od 7:00 do 15:00,

13.Dyrektoriwicedyrektorzyprzyjmująinteresantówwnastępującedni

Dyrehor E. Grudzińsko Wicedyrehor R,

- poniedziałek 8:00 - 10:30 - wtorek

- wtoręk 1 1:00 - 14,30 - środa

- środa 10:00 - 13:00 - czwartek

Pedagog M. Chojnacka

- poniedziałek 9:00 - 1 1:30

- wtorek

- środa

- czwartek

- piątek

9:00 - 10:30

9.00 - 13.00

8:00 - i1:00

10:00-12:30

i w godzinach późniejszych po wcześniejszym

umówieniu


