
Informacja dla rodziców klas 3 

 

Szanowni Rodzice uczniów, którzy w przyszłym roku szkolnym podejmą naukę w klasach czwartych. 

Nasza szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów proponuje rozszerzenie oferty 

dodatkowych zajęć dydaktycznych i kół zainteresowań na rok szkolny 2018/2019. 

Oto kilka planowanych innowacji. 

 

OSWAJAMY ... OBCE JĘZYKI 

 Dla dzieci pragnących rozwijać swoje umiejętności językowe proponujemy naukę drugiego 

języka obcego w ramach 2 godzinnych zajęć obowiązkowych. Proponujemy następujący wybór 

języków: niemiecki/ rosyjski/ hiszpański/ francuski (na podstawie deklaracji rodziców, których 

druk otrzymają Państwo w najbliższym czasie).  

 

 Umiejętności i zainteresowania językowe dzieci będą mogły rozwijać również w ramach kół 

zainteresowań, warsztatów, spotkań z Native Speaker’ami. 

 

DLA CIEKAWYCH NATURALNIE… 
 

 Nasi uczniowie będą mogli pogłębiać swoją wiedzę przyrodniczą uczestnicząc m.in.  w zajęciach 

opartych na innowacjach przyrodniczo-geograficznych   i turystyczno- przyrodniczych oraz 

kole krajoznawczym, prowadzonym w języku angielskim. Planujemy zorganizowanie 

przyrodniczych zajęć warsztatowych.  

 

 Chętnych, by oglądać świat okiem obiektywu zapraszamy do udziału w warsztatach 

fotograficzno-filmowych lub zajęciach kulturowo-medialnych. 

 

 Przyszłym mistrzom pióra proponujemy rozwijanie umiejętności językowych  na zajęciach 

dziennikarskich bądź w Dyskusyjnym Klubie Czytelniczym.  

 

 Świat wirtualny i technologie informacyjne można będzie poznawać na dodatkowych 

zajęciach z informatyki. Nowatorsko prezentuje się też propozycja robotyki dla uczniów klas 

4-8. 

 

ARTYSTYCZNIE I AKTYWNIE 
 

 Utalentowanym aktorsko i tanecznie (lub tym, którzy ten talent chcą w sobie odkryć) 

pomożemy zrealizować marzenia o występie na scenie w ramach projektów realizowanych 

przez działającą od kilku lat Grupę Musicalową 3W. 

 

 Tych, którym w duszy gra zapraszamy do szkolnego chóru Strumyczek i zespołu 

instrumentalno-wokalnego. 

 



 Oferta dodatkowych zajęć plastycznych i technicznych ucieszy z pewnością tych uczniów, 

którzy lubią tworzyć. Zapewniamy różnorodność technik i form, a własnoręcznie wykonane 

rękodzieła będzie można podziwiać na terenie szkoły. 
 

 Zdrowie i sprawność fizyczna uczniów to jeden z priorytetów naszej szkoły, nie tylko ze względu 

na klasy sportowe. Zakupione nowe maty będą służyły naszym podopiecznym nie tylko na 

lekcjach wychowania fizycznego, ale i dodatkowych zajęciach sportowych z różnych dyscyplin. 

 

Przedstawiamy Państwu nasze niektóre propozycje. Ze szczegółami tej oferty mogli się Państwo 

zapoznać podczas zebrania z rodzicami w dniu 13.03.br. oraz na stronie internetowej szkoły. Informacje 

te zostały również przekazane Państwu w formie ustnej podczas zebrań klasowych w miesiącu marcu.  

 

W nawiązaniu do pytań zgłaszanych przez rodziców w trakcie i indywidualnie po zebraniu, o którym 

mowa powyżej, wyjaśniamy, że: 

1. Zamierzamy tworzyć klasy o charakterze: artystycznym, językowym, kulturalno-medialnym, 

„cyfrowi”, „badacze”, nie zaś klasy profilowane. Na tym etapie edukacyjnym prawo nie 

dopuszcza możliwości tworzenia klas profilowanych ani dwujęzycznych.  

2. Nadanie klasom określonego charakteru jest wyłącznie propozycją dla Państwa dzieci oraz 

pomysłem na działania innowacyjne naszej Szkoły; pozostanie przy dotychczasowym, ogólnym 

charakterze klasy nie spowoduje pogorszenia jakości edukacji Państwa dzieci.  

3. We wszystkich klasach IV dzieci będą realizowały tę samą podstawę programową i taką samą 

liczbę godzin, za wyjątkiem klas: 

 o charakterze językowym, w których planujemy dodatkowe 2 godziny drugiego języka 

obcego, 

 o charakterze „badacze”, w których planujemy dodatkową 1 godzinę przyrody na 

zajęcia warsztatowe.  

4. Skład poszczególnych klas będzie uzależniony od decyzji rodziców co do wyboru charakteru 

klasy. Jeśli rodzice danej klasy podejmą zgodnie decyzję o kontynuacji nauki w 

dotychczasowym zespole klasowym, mogą wnioskować o nadanie tej klasie wybranego 

charakteru lub kontynuację edukacji w dotychczasowej formie.  

5. Deklaracje dotyczące wyboru określonej klasy zostały przekazane Państwu za pośrednictwem 

e-dziennika. W drukach deklaracji możliwe jest określenie grupy koleżeńskiej, z którą dziecko 

chciałoby kontynuować naukę. 

6. Pomimo zmiany rejonizacji nie ma obowiązku przepisywania dziecka do szkoły rejonowej. 

Dzieci, które są obecnie naszymi uczniami, mogą kontynuować naukę, aż do zakończenia szkoły 

podstawowej pomimo tego, że zamieszkują poza rejonem szkoły. 

Szanowni Państwo, kadra pedagogiczna klas IV oczekuje Państwa dzieci w kolejnym roku przy 

ul. Strumykowej 21A. Mamy nadzieję, że nasze propozycje zainteresują Państwa i zachęcą dzieci 

do rozwijania swoich zainteresowań.  


