
Szkoła Podstawowa nr 33 im. 
Marii Kownackiej w Częstochowie

Spotkanie organizacyjne z 
rodzicami uczniów klas pierwszych



Zapraszamy do spaceru po naszej Szkole!



   Czekamy na uczniów!   ( film otwiera się po ‘kliknięciu’ na obraz)  

http://www.youtube.com/watch?v=-aHZDObkiys


Dokumentacja szkolna
1. W pierwszych dniach września 

prosimy Państwa  o dostarczenie 

ksera aktu urodzenia oraz  numer 

PESEL  dziecka, potrzebne jest to 

do sporządzenia dokumentacji 

szkolnej. 

2. Prosimy o zapisanie na jego 

odwrocie aktualnego adresu 

zamieszkania dziecka i jego 

opiekunów, aktualnych numerów 

telefonów mamy i taty, imienia  i 

nazwiska mamy oraz  taty



Stołówka i świetlica szkolna
1. W szkole działa świetlica od godz. 7.00- 

16.00 – tutaj dzieci zapisują rodzice od        

1 września 2021  r.  ( wniosek do 

pobrania i uzupełnienia znajduje się na 

stronie internetowej szkoły)

Pierwszeństwo mają dzieci,  których oboje 

rodzice pracują. 

2. Stołówka-  zapisuje dzieci na obiady 

szkolne w cenie 4.50  zł. Obiad każdego 

dnia składa się z dania głównego i  

owoców oraz warzyw z programu – 

„Owoce/ warzywa w szkole”,



Wyprawka szkolna 
ucznia
● Podręczniki i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uczniowie otrzymają w  szkole po 

rozpoczęciu roku szkolnego,

● Przybory szkolne:

Piórnik: ołówek, gumka, cienkopisy: zielony, 

niebieski, czerwony, zatemperowane kredki 

ołówkowe, mazaki,  temperówka, linijka, nożyczki, 

duży klej w sztyfcie,



● 2 teczki zamykane na gumkę podpisane na 

zewnątrz, blok rysunkowy, blok techniczny 

biały, blok techniczny kolorowy, farby 

plakatowe, pędzelki: cienki i gruby, kredki 

świecowe „bambino”, kredki pastele olejne          

( duży komplet), plastelina, papier kolorowy, 

kubeczek na wodę,
● Zeszyt w 11 linii jednokolorowy i w kratkę ( 16- 

kartkowe),

● Ryza papieru ksero,

Przybory szkolne powinny być podpisane 



Ponadto prosimy Państwa o ręczniki 

papierowe, papier toaletowy, mydło w 

płynie, chusteczki nawilżające ( do 

uzgodnienia z wychowawcą).



Strój szkolny, strój 
galowy

W naszej szkole obowiązuje strój o 

stonowanej kolorystyce

Strój galowy- biała bluzka, granatowa lub 

czarna spódnica lub spodnie



Ubezpieczenie dziecka

Dziecko powinno być 
ubezpieczone! W szkole 

ubezpieczamy się w PZU, 

można ubezpieczyć się 
prywatnie i zgłosić to 

wychowawcy klasy – też we 

wrześniu.



Ważne
Do szkoły nie przynosimy żadnych 

drogich ubrań, drogich butów i 

cennych przedmiotów (mp3, 

zabawki elektroniczne itp. )– za, 

które szkoła nie odpowiada,

 

Prosimy aby dzieci do szkoły nie 

przynosiły telefonów komórkowych 

– dziecko zawsze może zadzwonić 
do rodzica z  sekretariatu,



Zajęcia sportowe-                  
wychowanie fizyczne

Na zajęciach z gimnastyki w 

naszej szkole od lat obowiązuje 

strój sportowy – biała koszulka 

bez nadruków, ciemne szorty, 

skarpetki na zmianę i obuwie 

sportowe ( z białą 
antypoślizgową podeszwą) 



Religia 

Religia odbywa się  dwa razy w 

tygodniu, o podręcznikach 

powiadomi katechetka-   p. 

Joanna Ginalska, 



Język angielski/ zajęcia 
artystyczne

Nauczyciel j. angielskiego            
p. Joanna Wojtysiak

Nauczyciel zajęć 
artystycznych-kreatywnych

p. Agnieszka Klimecka



Podręczniki szkolne 

O  podręcznikach szkolnych i 

zeszytach ćwiczeń,  za 

pośrednictwem strony 

www.sp33czest.pl. – informacje 

przekaże – p. Marta Kaliszuk 

nauczyciel bibliotekarz,



Pielęgniarka , logopeda
W szkole przez 3 dni tygodnia 

dostępna jest pomoc pielęgniarki, od 

lat uczestniczymy w akcji fluoryzacji 

zębów, 

W szkole uczniowie uczestniczą w 

terapii logopedycznej,



Pedagog szkolny 

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz 

analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym 

uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i 

profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o 

których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do 

uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;



5) wspieranie działań wychowawczych i 

opiekuńczych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczego szkoły i programu 

profilaktyki, o których mowa w odrębnych 

przepisach;

6) planowanie i koordynowanie zadań 

realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez 

uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w 

przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony 

doradca zawodowy;

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i 

pomocy materialnej uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej.



Pomoc psychologiczno- pedagogiczna  
udzielana jest  w trakcie bieżącej pracy z 
uczniem oraz w formie :
1) zajęć  rozwijających  uzdolnienia organizowanych dla uczniów  szczególnie uzdolnionych

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych  dla uczniów mających trudności  w  

nauce,  w  szczególności  w  spełnianiu  wymagań  edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

3) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych  dla uczniów z zaburzeniami                      

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  
4) zajęć logopedycznych organizowanych  dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 

powodują  zaburzenia  komunikacji  językowej  oraz  utrudniają  naukę.
5)  zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

organizowanych  dla  uczniów  z  dysfunkcjami  i  zaburzeniami  utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne

6) warsztatów,   porad   i   konsultacji   udzielanych   przez pedagoga,   psychologa, 

logopedę i specjalistów od zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.



“Skrzynka pytań”

W naszej szkole istnieje możliwość  
zadawania pytań anonimowych za 

pośrednictwem tzw. „skrzynki pytań”. 

„Skrzynka pytań”, do której rodzice 

będą mogli wrzucać zapisane na 

kartkach pytania, których nie chcą 
zadać bezpośrednio personelowi 

szkoły znajduje się na portierni 

szkolnej



Rada Rodziców
W szkole działa Rada 

Rodziców – wpłaty na Radę 
Rodziców dokonujemy od 

września. 



Zebrania 
rodzicielskie/konsultacje 
szkolne

W ramach harmonogramu zebrań 

rodzicielskich oraz konsultacji 

szkolnych ustalonego na dany rok 

szkolny rodzice/opiekunowie mają 
możliwość indywidualnych rozmów 

z wszystkimi przedstawicielami 

szkoły. 



Podział na grupy 
klasowe



     Klasa I a      wychowawca: p. Małgorzata Górska 

1. Bednarek Julia,

2. Bodziachowski Oskar,

3. Graj Zuzanna,

4. Gabriela Gniewkowska,

5. Gross Karolina,

6. Jagielska Lena,

7. Kardas Lena,

8. Klekot Julia,

9. Kłósek Miłosz,

                  

     10  Kukulska Katarzyna,

.    11. Mazur Franciszek,

     12. Stacherczak Franciszek,

     13. Struska Zuzanna,

     14. Ścisłowski Miłosz,

     15. Jakubczak Filip



   Klasa I b     wychowawca: p. Emilia Ciosek- Szczęsna
1. Harashchenko Diana,

2. Hetner Julia ,

3. Jabłońska Klaudia,

4. Jurek Krzysztof,

5. Kos Alicja, 

6. Kowalik Natalia,

7. Kucharek Maja,

8. Jakub Kręciwilk,

9. Lena Kręciwilk,

                    

   10.  Krzyszkowski Mateusz,

   11.  Lojtek Tymon,

   12.  Tomaszewski Kacper,

   13.  Wosik Hanna,

   14.  Zgrzebny Gustaw

   15    Haletska Anna,

   16.    Haletskyi Semen

   17.  Kowalska Lena

17. 



Sale lekcyjne

Klasa I a sala nr 8

Klasa I b sala nr 10



„Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby 
uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza”

– Maria Kownacka



Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie,

 Jesteście dla nas bardzo ważni i dziękujemy za wybór 
naszej szkoły, co świadczy o zaufaniu, nie zawiedziemy! 

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2021/2022!

Z wyrazami życzliwości, serdecznie pozdrawiamy

Dyrektorzy : Beata Zemła, Justyna Bartosik, Nauczyciele, 
Pracownicy SP 33 


