
Ełk, 22 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo Rodzice Pierwszoklasistów!

We   wrześniu   będzie   nam   miło   powitać   Państwa   i   Państwa    Dzieci   w   naszej   szkolnej
społeczności. Dla wielu z Państwa będzie to pierwszy kontakt z naszą Szkołą. W związku z tym, pragnę

przekazać  najistotniej.sze  informacje,  dotyczące  uczniów  klas  pierwszych,  rozpoczynających  naukę
w roku szkolnym 2021/2022

Ze  względu   na  sytuacj.ę  pandemiczną  w  czerwcu  tego   roku  szkolnego,   nie  organizujemy
spotkania z wychowawcami klas 1. Spotkanie odbędzie się 24 sierDnia 2021 r. o godzinie 17.00, na które

j.uż dziś serdecznie zapraszam.

Mundurek  szkolny  został  ustanowiony  na   mocy  prawa  szkolnego.  Statut  Szkoły  tak  go  opisuje:
Podstawą jednolitego stroju uczniowskiego jest : żółta koszulka polo (z długim lub krótkim rękawem)
w kolorze jasnożółtym, z logo szkoły (Iiść na polu zielono-niebieskim -barwy miasta) umieszczonym po
lewej stronie,  szara  bluza  (rozpinana  lub  nie), szare długie spodnie  lub dla  dziewcząt szara spódnica

przyzwoitej długości (do połowy uda).

Podręczniki. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. W roku szkolnym 2021/2022
uczniowie klas pierwszych otrzymaj.ą pakiet podręczników i ćwiczeń: „Ja, Ty, My -Radosne odkrywanie
świata" wydawnictwa Didasko. Uczniowie, którzy zostaną zapisani przez rodziców na lekcję religii, będą
korzystali  z  katechizmu  wybranego  przez osoby  prowadzące  lekcje  (zakup  podręcznika  we własnym
zakresie).

Legitymacja szkolna.  Każdy uczeń  może otrzymać legitymację szkolną. W tym celu  należy dostarczyć
do  sekretariatu  zdjęcie  legitymacyjne  z  opisem  zawierającym  informacje:  imię  i  nazwisko  dziecka,
PESEL,  adres  zamieszkania.  Korzystamy  też  z  proj.ektu  Ministerstwa  Cyfryzacj.i  wydaj.ąc  legitymacje
elektroniczne.          W         celu          uzyskania          e-legitymacj.i          należy          przesłać          na          adres
sekretariatu: sekretariat@sp4.4lk.pl   zdjęcie  o  wymiarach  określonych w  instrukcj.i  na  stronie  szkoły:
httDs://www.sD4.elk.edu.DI/ogloszenia

Ubezpieczenie uczniów
Decyzją    Rady    Rodziców    szkoła    przyj.ęła    propozycję    ubezpieczenia    następstw    nieszczęśliwych
wypadków   w  firmie  COMPENSA TU  S.  A.Szczegółowy  zakres  ubezpieczenia  wraz  z  odnośnikiem  do
ogólnych warunków i instrukcj.ą na znajdzie się na stronie:  https://www.sp4.elk.edu.pl/ogloszenia

Świetlica  szkolna.  Szkoła  zapewnia  opiekę  świetlicową  w godzinach  7.30-16.00  dzieciom  z  klas  1-111,
których  rodzice  pracują.  Regulamin  świetlicy  i  wnioski  o  przyjęcie  dziecka  znajdziecie  Państwo  na
stronie: httDs://www.sD4.elk.edu.pl/organizacia.   Wnioski należy składać od 01.09.2021 r.

Posiłki w szkole. W szkole funkcj.onuj.e stołówka, w której.wydawane są obiady (cena dla ucznia wynosi
4,00 zł za obiad). Opłaty za obiady przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego. Szczegółowe



zasady         określa         „Regulamin         korzystania         z         obiadów         w         stołówce         szkolnej"
https://www.sp4.elk.edu.pl/organizacia.

Wyprawka     pierwszoklasisty.     Przedstawiony     poniżej     wykaz     z     pewnością     ułatwi     Państwu
kompletowanie   niezbędnych    rzeczy   i   przyborów   szkolnych.    Dopełnieniem   tego   wykazu    będą
szczegółowe informacje Wychowawców, pozyskane na pierwszym zebraniu.

Lista podstawowych rzeczy i przyborów szkolnych.

>     Buty zmienne, na jasnej, gumowej podeszwie, dobrze trzymaj.ące się stopy -w worku z materiału.
Worek i buty należy podpisać (rzeczy pozostawiane są w szatni).

>    Strój. na w-f: biała koszulka z krótkim rękawem, krótkie sportowe spodenki/czarny lub granatowy
kolor.

>     Piórnik:  2  miękkie  ołówki,  temperówka  zamykana,  dobrej jakości gumka,  kredki  ołówkowe/  nie
mniej  niż 12  kolorów (dobrze koloruj.ące), zakreślacz,  karteczki indeksuj.ące (przylepne), kolorowe
długopisy z wkładem  niebieskim, zielonym i czerwonym,  nożyce,  linijka  15-20 cm,  klej. w sztyfcie,

pisaki,  patyczki do  liczenia.
>     Zeszyty  16  -  kartkowe:  1  w dwie  linie  (  liniatura  niebieska),  1  w  kratkę  i  1  zeszyt czysty  (gładki).

Zeszyty powinny być obłożone i podpisane.
>     Teczka  z  uchwytem  (walizka)  wyposażona  w  materiały do  zajęć artystycznych:  farby  plakatowe

(nie  mniej  niż  12  kolorów),  pędzel  gruby  i  cienki,  pojemnik  na  wodę ,blok  rysunkowy z  kartkami
białymi  i  kolorowymi,  blok techniczny z kartkami  biawmi  (2  szt.)  i  kolorowymi  (1 szt.),  wycinanki,
kredki świecowe, plastelina. Polecamy farby i kredki z firmy "Astra" Iub "Bambino,

>      Podkładka zamykana z klipsem ( do zajęćwterenie)
>    Teczka skoroszytowa na gumkę (A4) do prac plastycznych, kart pracy

Niektóre  z  przyborów  i  materiałów  szkolnych  będą  przechowywane  w  salach  lekcyjnych.  Mimo  to
ciężkie tornistry od  lat stanowią problem.  Dokonuj.ąc zakupu  kieruj.cie się  Państwo zatem także wagą

plecaka, z jakim każdego dnia dziecko będzie podążało do szkoły.

Zapraszamy  Państwa  do  śledzenia  strony  internetowej:   https://www.sp4.elk.edu.pl,   na   której
udostępniamy bieżące informaci.e dotyczące funkcj.onowania naszej szkoły.

Cieszymy się na wspólnie rozpoczynaną przygodę edukacyj.ną. Liczymy na dobrą współpracę.

Z wyrazami szacunku:


