INFORMACJE DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW
po Walnym Zebraniu Rodziców i Rady Rodziców 2018/2019
1. Doroczny KONCERT SZKOLNY, odbędzie się w sobotę 5. WARSZTATY dot. NIEPODLEGŁOŚCI - Nowość!
6 kwietnia 2019 w Studio S1 Polskiego Radia.
Dzięki współpracy i zaangażowaniu Rodzica naszej
W lutym/marcu ukażą się informacje dot. biletów.
Szkoły będziemy gościli osoby z Muzeum Józefa
Prosimy nie zwlekać z ich kupieniem. Nie chcielibyśmy,
Piłsudskiego z Sulejówka, które przeprowadzą dla
by dla kogoś zabrakło miejsc.
naszych Uczniów warsztaty edukacyjne:
 dla młodszych dzieci (do 9 lat),
2. FESTYN SZKOLNY planowany jest na sobotę,
dnia 27.11 godz. 16.40
8 czerwca 2019. Już teraz zachęcamy do udziału. Jest
 dla dzieci starszych (od 10 lat),
to niepowtarzalna okazja do wspólnej integracji, ale i
dnia 29.11 godz. 15.50.
możliwość wystąpienia na plenerowej scenie każdego
Niebawem ukażą się plakaty i ogłoszenia
zgłoszonego Ucznia.
szczegółowe w tej sprawie.
 Zachęcamy Uczniów do zaprezentowania swoich
Szczególnie POLECAMY to wydarzenie!
umiejętności wokalnych, tanecznych, muzycznych.
 Występy MAM TALENT – mają pokazać
6. Pod koniec miesiąca odbywają się w Szkole
wszechstronne umiejętności Uczniów.
AUDYCJE SZKOLNE – występy Uczniów różnych
 Zbieramy FANTY na loterię. Prosimy o przynoszenie
sekcji. Koncerty te są otwarte dla wszystkich
wszelkich drobiazgów do sekretariatu (np. książki, gry,
słuchających, zachęcamy do udziału!
art. biurowe, zabawki, biżuterię, gadżety firmowe, etc)
W tym roku będą jeszcze w listopadzie, lutym,
 Pomysły na ciekawe stoiska i kramiki na festynie
marcu i maju.
prosimy zgłaszać na adres Rady.

3. Planujemy KONKURS dla Uczniów. W tym roku
będzie to TELEDYSK lub PIOSENKA
o naszej Szkole (o muzyce, instrumentach, etc).
Zachęcamy do udziału, gwarantujemy ciekawe
nagrody! Szczegóły niebawem na plakatach.

7. 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, konkursów).
www.psmzarebski.pl/dla_uczniow

4. BAL KARNAWAŁOWY Uczniów naszej Szkoły
zaplanowany jest na 21.02.2018. Chcemy, aby dzieci
wspominały Szkołę również od strony wspólnej
zabawy i radosnej integracji! W tym roku zapraszamy
na bal ‘BIAŁO-CZERWONY’.

8. Na stronie www 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

*****
*****
9. Chcemy organizować grupowe wyjścia Uczniów i
14. Prosimy czytać informacje w ZESZYTACH Dzieci,
Rodziców do TEATRU WIELKIEGO, OPERETKI czy
są tam informacje nt. bieżących, ważnych wydarzeń
FILHARMONII. Prosimy o zapisywanie się poprzez
dot. Ucznia. Często dzieci nie przekazują tych
email Rady lub w sekretariacie na listę. Osoby
informacji i nie mają Państwo wiedzy, że np. dziecko
zapisane, w pierwszej kolejności dostaną informację o
będzie miało występ w grupie innych dzieci.
konkretnym wydarzeniu – tak by móc szybko ocenić
możliwość zebrania się wymaganej grupy osób.
15. Zachęcamy do korzystania z ‘ZAJĘĆ
WYRÓWNAWCZYCH’ dla klas 3, 4, 5 i 6.
10. Przypominamy o uaktualnieniu LEGITYMACJI
Potraktujmy je jak bezpłatne korepetycje dla
SZKOLNYCH. Dzięki nim Uczniowie mogą korzystać z
wszystkich chcących więcej (dni i godziny są w
wielu wydarzeń kulturalnych w korzystnych cenach.
planie lekcji). Warto skorzystać!

11. WOLONTARIAT DLA MŁODZIEŻY. Powstał nowy
16. Przypominamy o opłatach za WYPOŻYCZENIE
pomysł zaangażowania starszych uczniów podczas
INSTRUMENTU. W razie uszkodzenia, instrument
konkursów, koncertów czy festynu w naszej Szkole.
przynosimy do szkoły. Nie naprawiamy sami!
Dodatkowo będzie to możliwość zdobywania punktów
 Dbajmy o instrumenty, nie zostawiajmy ich w
za wolontariat! Zgłoszenia chętnych przyjmujemy
samochodach na mrozie (czy upale).
przez email Rady Rodziców.
17. Pamiętajmy: NIE wolno korzystać z telefonów
12. Pragniemy zrealizować projekt muzyczny
podczas lekcji! Prosimy o rozmowę z dziećmi i
‘RODZICE DZIECIOM’ - zachęcamy wszystkich
działania w tym temacie, gdyż nie tylko przeszkadza
rodziców, którzy lubią śpiewać albo grać o zgłaszanie
to Nauczycielom, ale również bardzo rozprasza
się do Rady Rodziców. Może uda nam się przygotować
samego Ucznia.
mini program na festyn lub inną okazję szkolną.
Pasja rodziców - inspiracją dla dzieci!
18.
UPOWAŻNIENIA dla osób trzecich o Dziecku.
Prosimy o przyniesienie upoważnień do sekreta13. W gablocie w korytarzu chcemy przekazywać
riatu, jeśli inne osoby niż Państwo będą odbierały
Państwu nasze rekomendacje ‘Rada poleca’. Jeśli
informacje o ocenach i osiągnięciach Ucznia.
wiedzą Państwo o ciekawych muzycznie wydarzeniach
w W-wie prosimy o kontakt z Radą z chęcią podzielimy 19. DAROWIZNY – bardzo prosimy o wypełnienie
się tą informacją ze wszystkimi Rodzicami.
deklaracji oraz 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 były rozdawane,
są również dostępne w sekretariacie).

*****
20. Zachęcamy Rodziców i Opiekunów do częstowania
się KAWĄ I HERBATĄ, dostępną GRATIS w
sekretariacie szkoły. Zależy nam, by w sezonie
jesienno-zimowym wszyscy czekający na dzieci mogli
się rozgrzać w naszej Szkole 

*****
24. Prosimy, by dzieci nosiły KAPCIE na zmianę.
Podłoga jest zimna, a Nauczyciele przy braku kapci,
będą musieli prosić o chodzenie w skarpetach.
Natomiast Dorosłych uprzejmie prosimy o
zakładanie ochraniaczy na obuwie.

21. W tym roku nadal jest możliwość korzystania
przez dzieci z ‘CIASTECZKOWEGO KĄCIKA’
w sekretariacie!

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

22. WODA DO PICIA jest w dyżurce, gratis!
Tam zapraszamy wszystkie spragnione dzieci.

26. Jeśli maja Państwo POMYSŁY, sprawy do Rady
Rodziców lub chcieliby Państwo być na ‘liście
wysyłkowej’ Rady, to zachęcamy do kontaktu
przez skrzynkę pod gablotą lub przez mail:
rada.rodzicow.szkolamuzyczna@gmail.com

23. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Uczniów.
Zgodnie z PRZEPISAMI BHP, prosimy uwrażliwić
dzieci, aby same nie wychodziły poza teren
ogrodzenia Szkoły.

