INFORMACJE DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW PO ZEBRANIACH 2019/2020
KONCERT
SZKOLNY w S1

Doroczny koncert szkolny, odbędzie się w piątek 3 kwietnia 2020 w Studio S1
Polskiego Radia. W marcu ukażą się informacje dot. biletów.

BAL
KARNAWAŁOWY

Bal karnawałowy Uczniów naszej Szkoły zaplanowany jest na 06.02.2020.
Chcemy, aby dzieci wspominały Szkołę również od strony radosnej integracji!
W tym roku tematem balu są ‘BAJKI’. Już teraz zapraszamy!

TERMINARZ
SZKOLNY

Terminarz roku szkolnego znajduje się na stronie Szkoły w zakładce ‘dla uczniów’
(są w nim wszystkie wydarzenia w tym roku szkolnym, jak daty audycji, egzaminów,
koncertów). www.psmzarebski.pl/dla_uczniow

DZIENNIK
ELEKTRONICZNY

Dziennik elektroniczny działa od października. Prosimy odebrać dostęp
do niego w sekretariacie. Zaglądajmy do dziennika elektronicznego, to łatwy i szybki
kontakt z Nauczycielem oraz baza wiedzy o wynikach naszego dziecka.

BIEŻĄCE
INFORMACJE

TEATR WIELKI

TERMOMODERNIZACJA
SZKOŁY

Na stronie Szkoły oraz w gablocie głównej w holu są bieżące informacje,
dot. odwołanych zajęć, spotkań, dni wolnych, egzaminów, występów i innych ważnych spraw.
Zaglądajmy często! www.psmzarebski.pl

Uczniowie Szkoły mają zaplanowanych kilka wspólnych wyjść do Teatru Wielkiego.
Wszystkie bilety są sprzedane, ale można zapisywać się na listę rezerwową.

W 2020 roku czeka nas remont Szkoły. Będziemy wdzięczni Rodzicom za pomoc
w przygotowaniu do przeprowadzki (przełom marca/kwietnia).
Nastąpi również zmiana miejsca odbywania zajęć szkolnych, informacje otrzymamy
bliżej terminu termomodernizacji.

ZAJĘCIA
WYRÓWNAWCZE

Zachęcamy do korzystania z ‘zajęć wyrównawczych’ dla klas 4, 5 i 6.
Potraktujmy je jak bezpłatne korepetycje dla wszystkich chcących więcej (w soboty).
Warto skorzystać!

WOLONTARIAT

Wolontariat dla młodzieży możliwy będzie podczas koncertu w Studio S1 .
W naszej szkole drugi rok działa wolontariat i cieszy się zainteresowaniem.

DAROWIZNA

PARKING

Bardzo prosimy o wpłaty zadeklarowanych kwot darowizn. Umożliwią one
Dzieciom radość i komfort nauki. Sugerowane kwoty, które ustaliło Walne Zebranie
Rodziców we wrześniu, wynosi po 200 zł na każde z dwóch kont Rady (druki
deklaracji są dostępne w sekretariacie, numery kont na stronie Szkoły).

Prosimy Rodziców o parkowanie samochodów na parkingu, nie przy ulicy.
Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze, a widoczność jadących pojazdów
zdecydowanie się wtedy poprawia.

ZMIANA OBUWIA

Prosimy Uczniów o zmianę obuwia oraz wkładanie butów do worków.
Natomiast Rodziców prosimy o zakładanie ochraniaczy oraz o wpisywanie
się do księgi przy wejściu.

ZDROWIE

Prosimy, by do Szkoły przychodziły tylko dzieci zdrowe. Chore dziecko
i tak nie skorzysta z zajęć, a niepotrzebnie narazi innych.

INSTRUMENTY

Przypominamy o opłatach za wypożyczenie instrumentu. W razie uszkodzenia,
instrument przynosimy do szkoły. Nie naprawiamy sami!
Dbajmy o instrumenty, nie zostawiajmy ich w samochodach na mrozie.

GRATIS

Woda do picia dla Uczniów oraz kawa i herbata dla Rodziców są dostępne
w dyżurce, gratis. Zapraszamy!

CIASTECZKA

Dla głodnych Uczniów czekają w sekretariacie ciasteczka zbożowe J
‘złotóweczka za ciasteczka’

KIERMASZ
PODRĘCZNIKÓW

Z uwagi na duże zainteresowanie kiermaszem używanych podręczników i nut,
będziemy kontynuować pomysł. Mamy w planie również kiermasz ubrań szkolnych
i galowych. Prosimy mieć na uwadze.

INICJATYWY

KONTAKT

Szukamy cennych kulturalno-edukacyjnych inicjatyw dla Uczniów naszej Szkoły
w okresie przeprowadzki, tj. kwiecien-maj-czerwiec. Liczymy na Państwa sugestie.

Czekamy na Państwa pomysły oraz wszelkie sprawy do Rady Rodziców:
rada.rodzicow.szkolamuzyczna@gmail.com

