Najważniejsze informacje związane z rozpoczęciem nauki:
1. Informacja o formie i harmonogramie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 będzie podana na stronie
internetowej www.sp36katowice.eu na oraz drzwiach wejścia głównego do budynku szkoły po
25 sierpnia 2020 r.
2. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła, z wyjątkiem podręczników do religii, które trzeba
zakupić we własnym zakresie (zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących
w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Podręczniki”).
3. Przydział Państwa dzieci do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej oraz przydział wychowawcy
będzie dokonany po 25 sierpnia 2020 r. (informację na ten temat będzie można uzyskać
w sekretariacie szkoły). Rozpatrywane są – oraz w miarę możliwości uwzględniane –prośby rodziców
dotyczące przydziału zaprzyjaźnionych dzieci do jednego oddziału. Prośba powinna być przedłożona
w formie pisemnej, podpisana przez obie zainteresowane strony i złożona w terminie do 15 sierpnia
2020 r. w sekretariacie szkoły.
4. Prosimy o wypełnienie deklaracji udziału dziecka w zajęciach religii/etyki (załącznik nr 1) i przesłanie
na adres mailowy szkoły: sp36katowice@wp.pl lub dostarczenie wersji papierowej do sekretariatu
szkoły do 15 sierpnia 2020 r.
5. Tygodniowa liczba godzin w klasie pierwszej: 20 obowiązkowych: 18h – edukacja wczesnoszkolna
(w tym 1h zajęcia komputerowe), 2h języka angielskiego oraz 3 nieobowiązkowe: 2h religii lub etyki
organizowanej na życzenie rodziców i 1h zajęć rozwijających tzw. aik (aktywność i kreatywność).
6. Świetlica czynna od 6.30 do 16.30 (zapisy dzieci do świetlicy szkolnej 1 września 2020 r.).
7. Codziennie dwudaniowe obiady gotowane w kuchni szkolnej, cena pojedynczego obiadu 3 zł.
8. Wyposażenie ucznia pierwszej klasy:
− zeszyty: „3 linie” – 16-kartkowy, „kratka” – 16-kartkowy;
− piórnik wyposażony w pióro (stalówka, naboje), ołówek, gumkę, temperówkę, kredki ołówkowe,
mazaki, nożyczki (zaokrąglone), klej (w sztyfcie), linijkę 20 cm;
− przybory plastyczne: blok rysunkowy – biały i kolorowy, techniczny - biały i kolorowy, papier
kolorowy tzw. wycinanki, farby plakatowe, pastele olejne, kubek na wodę, pędzle (różnej grubości),
plastelina;
− strój gimnastyczny: biała koszulka, jednokolorowe (najlepiej granatowe lub czarne) szorty,
sportowe obuwie-sznurowane – na gumowej podeszwie, skarpety.

