
INFORMATOR dla RODZICÓW uczniów klas pierwszych 

Rok szkolny 2020/2021 

  Szkoła Podstawowa nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego 
tel. (0-33) 816-49-65 

adres e-mail : sp25@mzo.bielsko.pl, www.szkola25.pl 

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas pierwszych będą realizowali naukę                      

w dwóch oddziałach: 

Klasa 1 a - wychowawca mgr Beata Kopacz; w pierwszym semestrze dzieci 

uczą się na drugą zmianę (od godz. 10.45/11.50 do godz. 15.25); 

Klasa 1 b - wychowawca mgr Maria Baranowska; w pierwszym semestrze dzieci               

uczą się na pierwszą zmianę (od godz. 08.00 do godz. 11.25/12.35). 

Listy uczniów przydzielonych do poszczególnych klas zostaną ogłoszone w drugiej połowie sierpnia br. 

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W KLASIE  PIERWSZEJ/TYGODNIOWO 

 edukacja wczesnoszkolna – 12 h 

 edukacja plastyczna/techniczna – 1 h 

 edukacja muzyczna - 1 h  

 wychowanie fizyczne – 3 h 

 język angielski – 2 h 

 zajęcia komputerowe – 1 h 

 religia / etyka  – 2 h 

 koła zainteresowań - zgodnie z harmonogramem podanym we wrześniu 2020r. 

 

PODRĘCZNIKI 

Uczniowie klasy pierwszej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które 

otrzymają początkiem września.  

 

WYPRAWKA (PRZYGOTOWANA PRZEZ RODZICÓW) 

Zeszyty: w kratkę 16-kartkowe, w wąską linię 16-kartkowe;  

Piórnik: pióro, 2 ołówki, kredki ołówkowe, linijka, gumka, temperówka; dodatkowo                    

w tornistrze: klej w sztyfcie, nożyczki, kolorowe cienkopisy, patyczki; 

Materiały plastyczne: bloki - techniczny biały (format A3 i A4), techniczny 

kolorowy (A3 i A4), rysunkowy biały (A3), papier kolorowy, farby plakatowe, kubek, 

pędzle, pastele, klej, plastelina; 

Strój sportowy (w podpisanym lub oznakowanym worku): biała koszulka, granatowe lub czarne 

spodenki (getry), tenisówki - biała podeszwa (w worku); 

Strój galowy noszony podczas uroczystości szkolnych: biała koszula lub bluzka zakrywająca ramiona, spodnie 

lub spódnica (sukienka) w kolorze granatowym, niebieskim, szarym lub czarnym. 

 

INFORMACJE  DODATKOWE 

 Świetlica szkolna czynna w godzinach: od 630 do 1700 ;  

 Sekretariat czynny w godzinach: od 730 do 1530 ; 

 W szkole można uzyskać pomoc pedagoga oraz higienistki szkolnej; 

 Na terenie placówki  działa stołówka. 

 

Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną nie odbędzie się planowane w czerwca br. zebranie. Wszystkie dodatkowe 

informacje związane z nowym rokiem szkolnym będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.szkola25.pl 
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