KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW
26-052 Sitkówka, ul. Gimnazjalna 1 tel. (41) 3465356
NIP 959-15-90-149
REGON 292830933
www.zsp-nowiny.pl
e-mail: sekretariatzsp@nowiny.com.pl

Organizacja Roku Szkolnego 2018/2019
03.09.18
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szklonego
14.10.18
Dzień Edukacji Narodowej (niedziela)
01.11.18
Wszystkich Świętych
02.11.18
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
11.11.18
Święto Niepodległości (niedziela)
22-31.12.18
Zimowa przerwa świąteczna
01.01.19
Nowy Rok
06.01.19
Trzech Króli (niedziela)
14.01-27.01.19 Ferie zimowe
10-12.04.19
Egzaminy gimnazjalne (dni wolne od
zajęć
lekcyjnych)
15.04-17.04.19 Dni wolne od zajęć lekcyjnych
18.04-23.04.19 Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.19
Święto Pracy (dzień wolny od zajęć
lekcyjnych)
02.05.19
Święto Flagi (dzień wolny od zajęć
lekcyjnych)
03.05.19
Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny
od zajęć
lekcyjnych)
20.06.19
Boże Ciało (dzień wolny od zajęć
lekcyjnych)
21.06.19
Zakończenie Roku Szkolnego
22.06-31.08.19 Ferie letnie

Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2018/2019
20.09.2018 godz. 17.00 - Organizacja pracy w szkole,
wybór
Rady Rodziców, organizacja Roku
Szkolnego.
20.11.2018 godz. 17.30 - Dzień Otwarty Szkoły.
04.12.2018 godz. 17.00 - Spotkanie informacyjne,
zawiadomienia o zagrożeniach oceną
niedostateczną na koniec pierwszego
semestru.
11.01.2019 godz. 17.30 - Wyniki klasyfikacji na koniec
pierwszego semestru.
26.03.2019 godz. 17.00 - Spotkanie informacyjne.
14.05.2019 godz.17.00 - Spotkanie informacyjne,
zawiadomienia o zagrożeniach oceną
niedostateczną na koniec roku szkolnego.












Opłaty
Rada Rodziców: 20 zł.
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, termin zapłaty
mija 15.10.2018 (kwota 45 zł). Informacja o zakresie
ubezpieczenia u wychowawców klas (suma
ubezpieczenia 22 tys.).
Korzystanie z pełnego dostępu do dziennika
internetowego w roku szkolnym 2018/2019 jest
bezpłatne. (http://synergia.librus.pl/).
Stołówka czynna od 17 września 2018 roku.
Stawka dzienna za obiad wynosi 3,70 zł (za wrzesień
37 zł). Wpłaty należy dokonywać w recepcji Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 15.00 do 10 każdego miesiąca.

Informacje dotyczące wszystkich uczniów




Wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania
legitymacji uczniowskiej.
Uczniowie mają obowiązek zmieniać obuwia od
1 października. Poruszają się po szkole w wygodnym
obuwiu na płaskiej podeszwie.
Uczniowie korzystają z szafek w szatni zgodnie

Informacje dodatkowe
Na stronie internetowej (http://www.zsp-nowiny.pl/)
szkoły można zapoznać się z dokumentami szkolnymi
np. Statut Szkoły, WSO. Dokumenty te są dostępne w
formie papierowej w bibliotece szkolnej.
Na stronie internetowej zamieszczane są również
terminy wywiadówek i dni wolnych od zajęć lekcyjnych,
plan lekcji.
Harmonogram kółek zainteresowań i zajęć dodatkowych
znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Harmonogram dojazdów do szkoły

został dopasowany do godzin lekcyjnych oraz
obowiązkowych zajęć. Wszelkie uwagi prosimy składać do
sekretariatu szkoły.

Zasady oceniania (wypis ze Statutu Szkoły)
Ocenianie prac pisemnych
98% - 100% - celujący
90% - 97,9% - bardzo dobry
70% - 89,9% - dobry
50% - 69,9% - dostateczny
30% - 49,9% - dopuszczający
0% - 29,9% - niedostateczny







z regulaminem.
Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu
do kontaktów z rodzicami.
Do szkoły należy przychodzić schludnie ubranym.
Na zajęcia sportowe z wychowania fizycznego
obowiązują:
- na halę sportową: strój sportowy (spodenki, koszulka
z krótkim rękawem, dres, obuwie sportowe – na
białych lub kauczukowych podeszwach);
- basen: strój kąpielowy – jednoczęściowy dla
dziewcząt, dopasowane kąpielówki dla chłopców oraz
czepek, ręcznik
i klapki.
Prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów
(informacje u nauczycieli przedmiotów).

Ocenianie semestralne
5,25 – 6,00 - celujący
4,75 - 5,24 - bardzo dobry
3,75 – 4,74 - dobry
2,75 – 3,74 - dostateczny
1,75 – 2,74 - dopuszczający
1,00 – 1,74 – niedostateczny
Przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego będą
brane pod uwagę indywidualne możliwości ucznia.
Frekwencja
50% nieobecności w semestrze na zajęciach plus jedna
godzina są podstawą do nieklasyfikowania z
poszczególnych przedmiotów, nawet jeśli uczeń
posiada oceny cząstkowe. Osoby te muszą przystąpić
do egzaminu klasyfikującego.
Obowiązują kary statutowe za nieusprawiedliwione
nieobecności w szkole od upomnienia do usunięcia ze
szkoły włącznie.

Godziny pracy w szkole

Sekretariat
Poniedziałek – czwartek 7.30 – 16.00
Piątek 7.30 – 15.00
W dniu spotkań z rodzicami 7.30 – 17.00
Psycholog
Poniedziałek
Czwartek

12.30 – 14.30
8.00 – 11.30

Doradca zawodowy
Poniedziałek
14.30 – 15.30
Piątek
12.30 – 13.30
Świetlica szkolna
Poniedziałek
8.00 – 10.35
Wtorek
8.00 – 11.35
Środa
8.00 – 10.35
Czwartek
11.45 – 12.30
Piątek
8.00 – 9.40

Biblioteka
Poniedziałek
8.05 – 13.45
Wtorek
8.55 – 15.45
Środa
9.40 – 13.40
Czwartek
8.10 – 11.50
Piątek
8.10 – 13.00
Pedagog szkolny
Poniedziałek
8.50 – 8.50
Wtorek
8.15 – 8.45
Środa
9.30 – 8.45
Piątek
12.00 – 14.00

tel. 663664489
13.35 – 14.35
13.35 – 14.35

Pielęgniarka szkolna
Poniedziałek
8.00 – 10.30
Wtorek
8.00 – 10.30
Środa
12.30 – 15.35

Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły http://www.zsp-nowiny.pl

