NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE INFORMACJE DLA RODZICÓW O ORGANIZACJI PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W MIELCU

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciele przedmiotów podczas zajęć z uczniami realizują cele
kształcenia (wymagania ogólne) oraz treści kształcenia (wymagania szczegółowe) zgodnie z podstawą
programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
2. W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie rozpoznawania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, planowania sposobów ich zaspokajania oraz w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
3. Comiesięczne spotkania otwarte rodziców z wychowawcami i nauczycielami będą organizowane w środy
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www. Rodzice mogą uzyskać pełną informację
o efektach pracy swojego dziecka, zachowaniu oraz skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów samowolnie opuszczających teren szkoły
podczas zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych. Uczniowie podpisują oświadczenia, w których
przedstawione są konsekwencje, z jakimi muszą się liczyć w przypadku samowolnego opuszczenia terenu
szkoły. Wychowawcy wyjaśniają uczniom cel i zasadność podpisywania takiego oświadczenia.
5. Rodzice zobowiązani są do telefonicznego zgłaszania w sekretariacie uczniowskim lub kancelarii
nieobecności dziecka oraz pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w terminie lub kancelarii 7
dni roboczych od ostatniego dnia nieobecności (druki dostępne są w sekretariacie uczniowskim oraz na
stronie internetowej szkoły). W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zwolnić dziecko w
trakcie zajęć lekcyjnych zgłaszając się w szkole osobiście lub dostarczając w danym dniu, za pośrednictwem
dziecka, do sekretariatu uczniowskiego pisemne zwolnienie (druki dostępne są w sekretariacie uczniowskim
oraz na stronie internetowej szkoły).
6. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie mają obowiązek przebierania się w strój i obuwie sportowe.
Mają też możliwość korzystania z pryszniców.
7. Za szkody dokonane przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone przez uczniów.
9. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz posługiwania się telefonami komórkowymi podczas zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych.
10. W szkole funkcjonuje świetlica w godz. 6.00-8.00 i 11.30-17.00
Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły, plany zajęć uczniów, plany zajęć nauczycieli, treść
dokumentów i procedur obowiązujących w szkole, itp. można znaleźć na stronie internetowej szkoły.
www.gim2.mielec.pl
Pytania w zakresie organizacji pracy szkoły można kierować na adres: sp7@miasto.mielec.pl lub
telefonicznie na podane niżej numery.
Telefony kontaktowe:
Kancelaria (dyrektor/wicedyrektor): 17 78842 80
S Sekretariat uczniowski:
17 78842 95
kom. 696 230 145
Pokój nauczycielski ogólny:
17 78842 87
Gabinet pedagogów
17 78842 86
Pokój nauczycieli wf:
17 78842 94
szkolnych:
kom. 696 230 116
Biblioteka:
17 78842 93
Gabinet higienistki:
17 78842 89
kom. 696 230 295
Mielec, 5 września 2017

