OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA
I stopnia im. Michała Spisaka
w Dąbrowie Górniczej

Sprawy organizacyjne
dla rodziców pierwszoklasistów
2020 /2021

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
- PRACA SZKOŁY
godziny pracy szkoły: 6:00 - 20:00
praca świetlicy: 7:00 - 18:00
lekcje w klasach I - III: 8:00 - 12:30, w tym:
– 2 godziny religii
– 2 godziny języka angielskiego
– 1 godzina zajęć komputerowych z wychowawcą
– 3 godziny wychowania fizycznego z wychowawcą
– 2 godziny kształcenia słuchu
– 1 godzina rytmiki
po zakończeniu zajęć zbiorowych:
– 2 razy w tygodniu instrument główny 30 minut
– 1 raz w tygodniu akompaniament 15 minut
(z wyłączeniem uczniów grających na: fortepianie, harfie,
gitarze, akordeonie)

CO TRZEBA WYPEŁNIĆ?
- Dokumenty w naszej szkole

Wypełnienie deklaracji na: religię, etykę
(można wybrać oba przedmioty lub z obu
zrezygnować).
Uzupełnienie kart informacyjnych, RODO
– u wychowawcy.
Do 10.09 dostarczenie opinii PPP oraz bilansu
sześciolatka.
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
Zdjęcia do legitymacji.

WASZE DZIECKO W SZKOLE

JEDEN WYCHOWAWCA W KLASACH I - III
Zebranie z rodzicami w pierwszych dwóch tygodniach
września - wybór trójki klasowej, uzyskanie wszelkich
niezbędnych informacji.

NAUCZYCIEL INSTRUMENTU GŁÓWNEGO
Indywidualna praca z dzieckiem.

AKOMPANIATOR
Wspomaga nauczyciela instrumentu głównego.

GDZIE, CO I JAK MOŻNA ZAŁATWIĆ
Po prawej stronie od wejścia znajdują się:

SEKRETARIAT – POKÓJ NR 1
Sekretariat, to serce naszej szkoły. Załatwisz tu wszystkie sprawy dotyczące:
podań, wniosków, pism, umówienie spotkań z dyrekcją.

DYREKCJA – POKÓJ NR 3
Gabinet dyrekcji znajduje się przy sekretariacie.
Miejsce, gdzie drzwi są otwarte dla każdego.
Jeśli mają Państwo jakiś problem lub pytanie w pierwszej kolejności należy udać się do
wicedyrektorów ds. kształcenia ogólnego (POKÓJ NR 25) i kształcenia muzycznego
(POKÓJ NR 16).
Do Państwa dyspozycji w sprawach muzycznych są również kierownicy sekcji: fortepianu
i akordeonu (POKÓJ NR 25 II P.), instrumentów dętych i perkusji (POKÓJ NR 23 II P.),
instrumentów smyczkowych, harfy i gitary (POKÓJ NR 5 II P.) oraz przedmiotów
teoretyczno-muzycznych (POKÓJ NR 27 I P.).

GDZIE, CO I JAK MOŻNA ZAŁATWIĆ
Po prawej stronie od wejścia znajdują się:

REFERENT DO SPRAW UCZNIOWSKICH – POKÓJ NR 4
Tu uzyskasz informacje oraz dokumenty dotyczące ucznia.

POKÓJ NAUCZYCIELSKI – POKÓJ NR 18
Pomieszczenie naprzeciw sekretariatu.

KIEROWNIK ŚWIETLICY – POKÓJ NR 25
W tym miejscu załatwisz sprawy związane z obiadami i świetlicą. Zanim to jednak
nastąpi zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świetlicy oraz Regulaminem
stołówki dostępnym na stronie internetowej szkoły w zakładce
O SZKOLE => DOKUMENTY SZKOŁY.

GDZIE, CO I JAK MOŻNA ZAŁATWIĆ
Po lewej stronie od wejścia znajdują się:
ŚWIETLICA – POKÓJ NR 12
·Tu zapisujemy dzieci.
Opieka od 7:00 do 18:00.
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz umowa na obiady na stronie
internetowej szkoły w zakładce STREFA UCZNIA => ŚWIETLICA.

SZATNIA – POZIOM -1
Każdy uczeń ma swoją
szafkę zamykaną na
klucz.

BIBLIOTEKA – I PIĘTRO schodami przy szklanej windzie
Czytelnia i biblioteka w jednym. Tu poczytamy i wypożyczymy książki zgodnie z Regulaminem biblioteki i czytelni
szkolnej oraz Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych. Szczegółowe
informacje dotyczące działania biblioteki znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce STREFA UCZNIA
=> BIBLIOTEKA.

MAGAZYN INSTRUMENTÓW – POKÓJ NR 10 (naprzeciw świetlicy)
Miejsce, gdzie nauczyciel wybiera instrument najlepszy dla Waszego dziecka. Zanim jednak to nastąpi, należy
w sekretariacie podpisać Zobowiązanie. Regulamin wypożyczania instrumentów znajdą Państwo na stronie
internetowej szkoły w zakładce O SZKOLE => DOKUMENTY SZKOŁY => REGULAMIN WYPOŻYCZANIA
INSTRUMENTÓW.

GDZIE, CO I JAK MOŻNA ZAŁATWIĆ
Wiele spraw można załatwić także przez E-DZIENNIK, do którego dostęp otrzymają Państwo na
pierwszym zebraniu z wychowawcą. Szczegóły działania e-Dziennika znajdują się w Regulaminie eDziennika, dostępnym na stronie internetowej szkoły w zakładce O SZKOLE => DOKUMENTY SZKOŁY.
Do dyspozycji uczniów i rodziców są Pedagog i Psycholog szkolny – POKÓJ NR 28 I P.
Szczegółowe informacje oraz godziny przyjęć znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce
STREFA UCZNIA => PEDAGOG, PSYCHOLOG.
OBIADY
Szkoła posiada własną kuchnię. Obiady przygotowywane są codziennie. Jadłospis na cały tydzień znajduje
się przy wejściu do szkoły, w gablocie ŚWIETLICA. Cena jednego obiadu ustalana jest na początku roku
szkolnego. Należy ją uiścić do 10 dnia każdego miesiąca. Płacimy z góry na konto szkoły w tytule przelewu
podając imię, nazwisko dziecka oraz klasę. Kwotę za dany miesiąc znajdziemy na stronie szkoły lub
w gablocie ŚWIETLICA. Nieobecność dziecka zgłaszamy u kierownika świetlicy osobiście lub pod
numerem telefonu 32/262-01-62 w.22 do godz. 14:00 dnia poprzedniego.

WAŻNE TERMINY - ROK SZKOLNY 2020/2021

1 WRZEŚNIA 2020
Rozpoczęcie roku szkolnego

Pierwsze dwa tygodnie WRZEŚNIA 2020
Zebranie z rodzicami

14 PAŹDZIERNIKA 2020
Pasowanie na ucznia

WYPRAWKA DO PIERWSZEJ KLASY
piórnik:
2 ZAWSZE zatemperowane ołówki
kredki ołówkowe (6 – 12 kolorów)
małe metalowe nożyczki
linijka, gumka
temperówka z pojemnikiem
patyczki do liczenia (20 sztuk)
artykuły papierowe i higieniczne:
1 ryza papieru ksero
2 rolki papierowych ręczników
2 pudelka chusteczek higienicznych
zeszyty – zgodnie z informacją wychowawcy
INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO KLASY PIERWSZEJ
znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce
STREFA UCZNIA => PODRĘCZNIKI

STRÓJ SZKOLNY

codzienny: obuwie zmienne
na zajęcia wychowania fizycznego – biała koszulka, czarne lub granatowe
spodenki, obuwie sportowe z jasną podeszwą
na zajęcia rytmiki - koszulka w kolorze niebieskim (zamówiona wspólnie
na początku września) / t-shirt, spodenki, baletki
galowy:
– dziewczynki: czarna lub granatowa sukienka lub spódniczka, biała
bluzka, eleganckie buty
– chłopcy: czarne lub granatowe spodnie, biała koszula, eleganckie buty.

RZECZY ZNALEZIONE
pozostawione na terenie szkoły będą umieszczane:
przy świetlicy – śniadaniówki, bidony
w szatni – worki, ubrania, buty

INFORMACJE RADY RODZICÓW
– numer konta 30 1240 4908 1111 0010 8610 5045

wpłata na Radę Rodziców - 200 zł na rok
Fundusz Muzyczny - wypożyczenie instrumentu zgodnie
z nowym regulaminem, który będzie obowiązywał
od września 2020 r.
Szczegółowe informacje o zasadach wypożyczania
instrumentów znajdują się w na stronie internetowej szkoły
w zakładce O SZKOLE => DOKUMENTY SZKOŁY =>
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

ul. Wirgiliusza Grynia 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel./fax 32 262 01 62
www.zsmdabrowa.edu.pl
www.facebook.com/zsmdg

referent.uczniowie@gmail.com
sekretariat@zsmdabrowa.edu.pl

