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Dyrektor Szkoły: mgr Piotr LECHOWICZ 
Wicedyrektor Szkoły: mgr Iwona FIAŁA 

Listy uczniów z podziałem na klasy i wychowawcy  klas zostaną podane na 
początku sierpnia po zakończeniu rekrutacji  

i ostatecznym ustaleniu liczby klas pierwszych   
 

 

Bezpłatne podręczniki dla uczniów klas I w roku szkolnym 2020/2021  
Szkolni Przyjaciele, Cz. 1-4 + ćwiczenia 

Szkolni Przyjaciela, Matematyka + ćwiczenia 
Cz. 1,2 

WSiP 
Uczniowie otrzymują podręczniki 

w szkole 

Język angielski. BUGS TEAM 1 Podręcznik + ćwiczenia  
Wydaw. Macmillan Uczniowie otrzymują podręczniki w szkole 

Religia – ćwiczenia „Żyjemy w Bożym świecie” – wydaw. Jedność 
Rodzice zaopatrują się w księgarni we własnym zakresie. 

 Oferta dodatkowych zajęć dla pierwszoklasistów 

 gimnastyka korekcyjna (zaświadczenie lekarskie) 

 zajęcia wyrównawcze 

 zajęcia rehabilitacyjne (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie PPP) 

 muzykoterapia (orzeczenie PPP) 

 zajęcia logopedyczne (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie PPP) 

 zespół taneczny „Czwóreczki” 

 zajęcia w pracowniach komputerowych 

 zajęcia rozwijające  zainteresowania uczniów, projekty edukacyjne. 

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA 
1. Uczeń zostaje zapisany do świetlicy lub na obiady na podstawie „Karty zgłosze-

nia”, wypełnionej przez rodziców. 

2. Rekrutacja do świetlicy odbywa się w czerwcu i sierpniu przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego w celu ustalenia liczby grup wychowawczych. Oraz na 
bieżąco przez cały rok szkolny. 

3. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I -  VIII. 

4. Świetlica szkolna jest czynna w godz. od 700 do 1600 

5. O zwolnieniu dziecka z zajęć świetlicowych decydują rodzice lub opiekunowie 
po uprzednim przedstawieniu pisemnego oświadczenia z podaniem daty, go-
dziny, potwierdzonym nr dowodu osobistego i własnoręcznym podpisem lub 
osobistym zgłoszeniem o nieobecności dziecka. 

6. Odliczenia opłat za wyżywienie będą realizowane po uprzednim zgłoszeniu 
nieobecności dziecka powyżej 1 dnia. Zgłoszenie musi nastąpić co najmniej 1 
dzień wcześniej telefonicznie (tel. 077 4100266) i osobiście lub w systemie  
4Parents. W przypadku, kiedy rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka na obie-
dzie, odpłatność za obiad nie będzie odliczona. 

7. Odpłatność za obiady pobierana jest w ustalonych trzech dniach każdego mie-
siąca. 

8. Zapisy lub rezygnacja z obiadów następuje z dniem 1-go każdego miesiąca po 
pisemnym zgłoszeniu co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. 

 
Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 12.00-14.00 

 uczniowie klas I-III spożywają posiłek na dużej przerwie o godz. 
12.25, 

 dzieci przebywające na świetlicy kończące lekcje o godz. 11.30 spo-
żywają posiłek od godz.12.00 

 pozostali uczniowie spożywają posiłki według harmonogramu usta-
lonego na dany rok szkolny (np. klasy IV-VIII o godz. 1330) 

 
Szkoła realizuje program edukacyjno-zdrowotny 

„Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” 
Odpłatność za obiady: 

Istnieje możliwość dokonywania wpłat za obiady na konto szkoły. 
Dane do przelewu 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie 
ul. Reymonta 56, 46-100 Namysłów 
Nr konta: 21 8890 0001 0011 5065 2000 0002 z dopiskiem (tytuł przelewu) 
"Opłata za obiady za miesiąc ..........., imię i nazwisko ucznia".  
Wpłat należy dokonywać do 15 każdego miesiąca.  

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 

Zeszyty: 
• 1 zeszyt 16-kartkowy w cienkie linie, 
• 2 zeszyty 16-kartkowe w kratkę, 
• 1 zeszyt 32-kartkowy gładki, 



Przybory: 
• piórnik z wyposażeniem(ołówek, gumka, temperówka z pojemnikiem, linijka, 
kredki ołówkowe, pióro na naboje), 
• blok techniczny biały A4,  blok rysunkowy biały A4, 
•blok techniczny kolorowy A4, blok rysunkowy kolorowy A4, 
• papier kolorowy ( wycinanka ),  plastelina, 
• teczka biurowa z gumką (1 szt.),klej w sztyfcie, 
• nożyczki, kredki „Bambino” woskowe, 
• ręcznik papierowy, chusteczki higieniczne ( wyciągane ) 
Inne: 
• obuwie na zmianę, 
• strój gimnastyczny wraz z obuwiem z jasną podeszwą umieszczone w podpisa-
nym worku. 
 

Jeżeli tylko warunki na to pozwolą spotkamy się z Państwem w sierpniu. 
Na bieżąco będziemy informować na naszej stronie internetowej. Życzymy 
udanego wypoczynku a od września wielu radości i satysfakcji z osiągnięć 

Waszych dzieci i udanej współpracy ze szkołą. 
Z wyrazami szacunku  

Dyrektor szkoły Piotr Lechowicz 

 
Więcej o szkole na stronie internetowej 

www.sp4namyslow.pl 
www.facebook.com/sp4namyslow/ 
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