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Informacje dla Rodziców i Uczniów klas pierwszych –  

rok. szk. 2020/2021 

 

Dzień dobry Dzieci, dzień dobry Rodzice uczniów  

przyszłorocznych klas pierwszych! 

Jest mi niezmiernie miło powitać Was w Szkole Podstawowej nr 17  

im. Sybiraków w Grudziądzu. Witam Was wirtualnie, ale mam wielką 

nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się zobaczyć :) Jeśli warunki epidemiologiczne  

i sytuacja zdrowotna  w naszym kraju na to pozwolą, zorganizuję spotkanie 

organizacyjne w szkole. 

 

Przedstawiam Państwu kilka bieżących informacji organizacyjnych: 

1. Do klas pierwszych, na rok szk. 2020/2021, przyjęto 61 dzieci.  

Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim obdarzyliście naszą szkołę, 

powierzając Swoje dziecko       

2. Za zgodą Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w  Grudziądzu, 

utworzono 3 klasy pierwsze: 1a integracyjną, 1b ogólnodostępną,  

1c ogólnodostępną. 



3. O przydziale do danej klasy można dowiadywać się telefonicznie  

(sekretariat: 566430255, od 11 maja 2020 r.). Podczas przydzielania 

dzieci do klas uwzględniono informacje zadeklarowane we wniosku  

oraz w miarę możliwości - indywidualne preferencje Rodziców. 

4. Wychowawcy klas będą przedstawieni Państwu na spotkaniu 

organizacyjnym (jeśli takie będzie mogło się odbyć) lub w dniu rozpoczęcia 

roku szk. 2020/2021 (dnia 1 września 2020 r., godz. 9.00). 

5. Każda klasa pierwsza ma przydzieloną swoją salę lekcyjną na parterze 

szkoły.  

6. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się jednozmianowo; najpóźniej do godz. 

12.30. 

7. Świetlica szkolna będzie czynna od 6.45 do 15.30.  Do dnia 29 maja 2020r. 

jest możliwość złożenia wniosku do świetlicy. 

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej szkoły 

http://szkola17.pl/wp-content/uploads/2018/01/wniosek.przyj%C4%99cie-do-

%C5%9Bwietlicy-1.pdf 

Wydrukowane wnioski znajdują się również w koszulce na drzwiach 

szkoły. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do szkoły i pozostawić  

w skrzynce korespondencyjnej lub przesłać scan wypełnionego wniosku  

na adres mailowy: dyrektor@sp17.grudziadz.pl 

8. W szkole jest możliwość wykupienia obiadu dla dziecka. 

http://szkola17.pl/wp-content/uploads/2018/01/wniosek.przyj%C4%99cie-do-%C5%9Bwietlicy-1.pdf
http://szkola17.pl/wp-content/uploads/2018/01/wniosek.przyj%C4%99cie-do-%C5%9Bwietlicy-1.pdf
mailto:dyrektor@sp17.grudziadz.pl


9. Będzie konieczność złożenia oświadczenia dotyczącego udziału dziecka  

w lekcji religii oraz kilku innych oświadczeń dotyczących udziału dziecka 

w „życiu szkolnym (w pierwszym tygodniu września).  

10. Wkrótce opublikuję tzw. wyprawkę, czyli zestaw pomocy niezbędnych  

do nauki, w które należy zaopatrzyć ucznia klasy pierwszej.  

W imieniu wychowawców, o skompletowanie wyprawki proszę  

do dnia 2 września 2020 r. 

11. Komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych dziecko otrzyma 

bezpłatnie ze szkoły (na początku września), za wyjątkiem podręcznika  

do religii, który należy zakupić we własnym zakresie (tytuł i autor 

podręcznika będzie opublikowany razem z wyprawką). 

12. Proszę Rodziców o jak najszybsze przekazanie informacji do dyrektora 

szkoły o posiadanej przez dziecko opinii, orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub planowanych badaniach w Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej, w celu objęcia dziecka szczególną opieką, zakwalifikowania 

do udziału w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb 

ucznia. 

13. Wykaz zajęć rozwijających dla chętnych dzieci będzie przedstawiony  

przez wychowawców klas we wrześniu 2020 r. 

14. Konsultacje telefoniczne z dyrektorem szkoły (dla chętnych Rodziców) 

odbędą się dnia 13 maja 2020 r., godz. 13.00-15.00 (telefon: 566430255, 



w. 22). Serdecznie zapraszam, postaram się odpowiedzieć na Państwa 

pytania oraz wyjaśnić wątpliwości. 

15. Istnieje również możliwość połączenia się ze mną online  

dnia 14 maja 2020 roku, godz. 13.00-15.00 . Jak to zrobić?  

1) Z komputera:  

Bezpośrednio za pomocą linku https://meet.google.com/jef-supj-czy 

Łącząc się należy zaakceptować mikrofon i kamerę, wpisać  

imię i nazwisko w miejscu użytkownika oraz dołączyć do rozmowy. 

2) Z telefonu komórkowego: 

Należy ze sklepu Play wcześniej pobrać aplikację Hangouts meet, 

następnie wykonać czynności jak wyżej. 

 

Z poważaniem  

Anna Góra, wz. dyrektora SP 17 w Grudziądzu 

 

 

https://meet.google.com/jef-supj-czy

