KALEJDOSKOP
Gazeta dla rodziców
Witamy !
To kolejny rok wydawania naszej gazetki.
Mamy nadzieję, że nasze artykuły spotkają
się z Państwa zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy do czytania.
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Refleksje o pierwszej klasie
Elżbieta Pięta
Barbara Orawska - Paluch

Wychowawczynie kl. IA i IB
Rozpoczął się Nowy Rok Szkolny 2006/2007. Do naszej szkoły przybyli nowi
uczniowie – pierwszoklasiści. Wszyscy przyjęliśmy ich serdecznie, ciesząc się, że wybrali właśnie naszą szkolę.
Pierwszaki – ciekawe, niepewne, wystraszone, wesołe, odważne, obojętne, pewne siebie,
grzeczne, uparte ..., dziewczynki i chłopcy, mali
i duzi – NOWI UCZNIOWIE. Każdy z nich prezentuje inną osobowość, charakter, temperament, innego malucha ... (przepraszamy)
PIERWSZAKA.
A ich rodzice – dokładnie tak samo przeżywają te pierwsze szkolne dni. Odprowadzają,
czekają, pouczają, nakazują, tłumaczą – najlepiej razem ze swoją pociechą usiedliby w ławce
szkolnej.
A ile marzeń i planów na przyszłość.
Każdy z rodziców na pewno pragnie by syn czy
córka dobrze się uczyli, nie sprawiali kłopotów
wychowawczych, by mama i tata mogli być
dumni ze swojego dziecka.
Rzeczywistość nas jednak często zaskakuje, przerasta nasze oczekiwania. Okazuje się,
że nasz pierwszak nie tak łatwo potrafi poradzić
sobie z nowymi obowiązkami. Zaczynają się
problemy z nauką, dochodzą kłopoty wychowawcze.
I wtedy przychodzi ten najważniejszy
moment – jak poradzić sobie, jak pomóc, gdzie
się udać ?
Drodzy Rodzice! – mówcie otwarcie o
swoich kłopotach z waszymi dziećmi, a naszymi
uczniami. Rozmawiajcie o tym z wychowawcą,
ze szkolnym pedagogiem. Tylko rozmowa
szczera i otwarta pozwoli nam wszystkim w porę wychwycić problem (jeśli się pojawi).
Rodzice! Rozmawiajcie ze swoimi
dziećmi, starajcie się zrozumieć ich problemy,
potrzeby, pragnienia. Poświęcajcie im swój
czas. Ale najważniejsze! – chwalcie swoje dzieci!!! Chwalcie za wszystko, za pierwsze niezgrabnie napisane litery, za rysunek, który być
może nic nie przedstawia, za piosenkę nie do
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końca zaśpiewaną, za to, że dziś było grzeczniejsze niż wczoraj.
Wiara w siebie, pewność, że jest się akceptowanym to wielkie i potężne narzędzie sukcesu naszego dziecka już od najmłodszych lat.
Pamiętajcie o tym drodzy rodzice!
A teraz przeczytajcie tę przypowieść:
Przypowieść o orle – przestroga dla
rodziców

Wiem, że każde z Was ma
swoje wypróbowane metody wychowawcze, ale proszę posłuchać,
co na ten temat mówi pouczająca
przypowieść:
„Pewnego razu na podwórze gospodarskie upadło orle jajo i znalazło się w zagrodzie
dla kurcząt. Orlątko wykluło się i wychowało, a
ponieważ jedynym światem jaki znało, był świat
kurcząt, uważało, że i ono jest kurczakiem. Rozmarzone wielokrotnie spoglądało na bezchmurne niebo, gdzie szybowały piękne, olbrzymie
orły. Jednak matka kwoka zawsze powtarzała:
<<latanie nie jest dla ciebie, jesteś tylko kurczęciem, ty tego nie potrafisz robić, nie uda ci się,
nie masz takich zdolności>>. Orlątko uwierzyło
w to, że nie jest zdolne wzbić się w górę i latać,
dlatego grzebało w ziemi na podwórzu wraz z
innymi kurczętami. Upłynęło wiele czasu, aż
pewnego dnia na podwórze gospodarskie przyleciał piękny, potężny orzeł, który rozpoznał w
grzebiącym w ziemi ptaku młodszego brata i
powiedział mu: <<Przecież możesz wzbić się w
niebo, by szybować wysoko ponad górami>>.
Młody orzeł tak uczynił, uwierzył w swoje możliwości, rozpostarł swe skrzydła i odleciał, nareszcie czując się wolnym i spełnionym.”

UŚMIECHNIJ SIĘ
Pani w szkole pyta Jasia:
- Dlaczego ten zeszyt ma tylko jedną
kartkę?
Bo to jest wersja demo - odpowiada Jaś.
KALEJDOSKOP

Rada Szkoły ...po roku
W październiku 2005r. powstała w naszej
szkole Rada Szkoły. O fakcie tym informowaliśmy
Państwa w numerze 2/3.
Dla przypomnienia: Radę tworzą rodzice i
nauczyciele w równej liczbie, po 6 osób. Celem istnienia Rady jest współdziałanie rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci w
procesie nauczania, wychowania i opieki oraz udoskonalenia tej pracy.
W zeszłym roku szkolnym Rada włączyła się
w poszukiwanie środków finansowych na wsparcie
(dofinansowanie) działań szkoły. Udało się pozyskać
fundusze w kwocie 800 złotych na nagrody książkowe dla uczniów oraz doposażenie sal.
Wielu z nas bawiło się na majowym pikniku
szkolnym – imprezie organizowanej już po raz drugi.
Swoją cegiełkę do organizacji tej imprezy dorzuciła
też Rada. Jej członkom udało się nakłonić kilku
sponsorów do wsparcia przedsięwzięcia rzeczowo
bądź finansowo. Z datków zebranych w czasie imprezy w kwocie ok. 2000 zł. doposażono szkołę w
komputer oraz rolety do dwóch sal.
Nie wszystko jednak udało się zrealizować.
Wśród spraw nie załatwionych jest bezpłatne korzystanie z basenu w ramach lekcji WF. Podjęcie tej
kwestii wywołało wielkie poruszenie urzędowo –
administracyjne. W efekcie dzieci nie korzystają z
basenu ani bezpłatnie, ani na starych warunkach, tzn.
za opłatą.
Miniony rok szkolny był też wyjątkowy pod
względem ilości zebranych datków na rzecz Komitetu Rodzicielskiego. Z roku na rok obserwujemy coraz
mniejsze zainteresowanie rodziców ta formą wsparcia szkoły. Na konto Komitetu Rodzicielskiego w
ubiegłym roku szkolnym wpłynęło 4605,00 zł.
Wskazuje to, że przy ustalonej stawce 50 zł od dziecka średnio dwoje rodziców na klasę dokonało wpłaty.
Jednak średnie nie zawsze oddają dokładny obraz
rzeczywistości. Wśród wpłacających były klasy
(czytaj: rodzice), które prężnie „dopisywały” kolejne
kwoty na liście wpłacających. Szczególną aktywnością wykazały się klasy młodsze (Ia, Ib, Iib, IId, IIIc).
Wśród starszych na wyróżnienie zasługują klasy:
IVc, Vc, VIb. Powinniśmy pamiętać, że środki z Komitetu Rodzicielskiego służą wyłącznie naszym dzieciom. Mają wpływ na polepszanie warunków nauki,
pozwalają doceniać wysiłki uczniów biorących
udział w życiu szkoły.
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W tym roku szkolnym proponuje się , aby
wpłata na Komitet Rodzicielski wynosiła minimum
30 zł na rok. Przy systematycznych wpłatach, 3 zł.
miesięcznie, budżet domowy nie zostanie nadszarpnięty, a korzyści dla społeczności szkolnej będą
znaczne. Z dokonanych przez rodziców wpłat 50%
może zostać przeznaczone na potrzeby klasowe. Pozostałą kwotę wykorzystana zostanie na zakup nagród i dyplomów dla dzieci oraz środki higieniczne –
papier toaletowy, mydło, środki czystości.
Datki rodziców to bardzo ważny element
budżetu szkolnego. Każda wpłata jest pomocna przy
organizowaniu imprez szkolnych, klasowych. Daje
możliwość wyróżnienia dzieci angażujących się w
życie społeczne szkoły. Poza tym czyste, ładnie urządzone, zadbane sale sprawiają, że dzieci chętnie w
nich przebywają i uczą się. Szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają znaczną część swojego czasu.
Sprawmy, aby było to miejsce jeszcze bardziej przyjazne!
Przyłączając się do tych działań pragniemy
zachęcić Państwa wraz z dziećmi do udziału w zbiórce surowców wtórnych na terenie szkoły. Od 23 października zbieramy makulaturę, puszki aluminiowe
po napojach oraz pojemniki po tuszach do drukarek.
Rzeczy te są przyjmowane przez panią woźną. Zbierane surowce muszą spełniać pewne wymogi: Makulatura powinna być związana sznurkiem, puszki –
zgniecione, pojemniki po tuszach oryginalne i nieuszkodzone. Aby zaktywizować uczniów prowadzimy również współzawodnictwo indywidualne i między klasami.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w
zbiórce. Dzięki niej dzieci w praktyce zaprezentują
postawę ekologiczną, a dla szkoły przełoży się to na
wymierny zysk.

SZKOLNA STRONA
INTERNETOWA !
www.sp17tychy.pl
ZAJRZYJ
ZAPRASZAMY
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Nowości w szkolnym prawie
ROZPORZĄDZENIE

nia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej”

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 8 września 2006 r.
w sprawie warunków i sposobu ocenia- WSO zachowanie:
nia,
klasyfikowania i promowania uczniów i Zmianie uległa ilość punktów ujemnych za
„bójkę z uszkodzeniem ciała”. Dotychczasłuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach sową ilość punktów z 25 zwiększono do 50.
publicznych

Procedura

usprawiedliwiania

„Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę nieobecności ucznia:
o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez Nieobecność powyżej 5 kolejnych dni roucznia, któremu w danej szkole po raz dru- dzice muszą potwierdzać usprawiedliwiegi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
niem lekarskim.
klasyfikacyjną z zachowania.
Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wyższej, a
uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy
uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształce-

UŚMIECHNIJ SIĘ
Jasio zatrzymuje samochód.
- Proszę pana - zwraca się do kierowcy - niech mnie pan podwiezie do
szkoły.
- Ale ja jadę w przeciwnym kierunku.
- Tym lepiej - odpowiada Jasio.

Zespół redakcyjny:
Beata Piórko,
Jolanta Mańka,
Małgorzata Perak

