
Ważne informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających 
naukę  

w klasie pierwszej w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu 
Rok szkolny 2021 / 2022 

 Świetlica 
 Godziny pracy świetlicy:  6.00-17.00. 
 Pierwszeństwo zapisu do świetlicy mają dzieci pracujących rodziców. 
 Karty zapisu pobieramy w świetlicy (2 piętro – sala 200) w dniu rozpoczęcia roku 

szkolnego. 
 Rodzice lub upoważnieni opiekunowie odprowadzają i odbierają dziecko ze świetlicy 

osobiście, zgłaszając ten fakt wychowawcy świetlicy. 
 Opłata na materiały na świetlicy  - informację przekażą panie ze świetlicy w dniu zapisu. 
 W dniu 1 września świetlica pełni funkcję rekrutacyjno-informacyjną. 

 

 Posiłki 
 Obiady (jedno lub dwa dania) można opłacić w stołówce szkolnej za miesiąc z góry. 
 Istnieje możliwość zakupienia posiłku doraźnie. 
 Menu tygodniowe znajduje się na tablicy przy wejściu do szkoły i stołówki oraz na stronie 

internetowej szkoły. 
 W czasie przerw w godzinach dopołudniowych można zakupić herbatę, wodę, bułkę, 

drożdżówkę oraz inne produkty związane ze zdrową żywnością. 
 Osoby, które będą korzystać z obiadów opłacanych przez MOPR powinny zgłosić się do 

powyższej placówki  jeszcze w czasie wakacji, w przeciwnym razie pomoc nie obejmie 
miesiąca września. Informacje pod numerem: 61 878 48 73. 

 

 Realizowane programy 
 Mleko i owoce w szkole – uczniowie dostają bezpłatne porcje warzyw,  owoców, soków 

oraz mleko, twarożek, kefir,  jogurt. (dwa, trzy razy w tygodniu) 
 Szkoła bez przemocy. 
 Szkoła promująca zdrowie. 
 Inne programy tematyczne (informacja dostępna na stronie internetowej szkoły). 

 

 Zajęcia dodatkowe (zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami) 
 Bezpłatne: logopedia, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia 

psychoedukacyjne, koła zainteresowań, zajęcia sportowe. 
 Płatne: dodatkowy j. angielski, nauka tańca (szkoła Hajdasz), judo, klocki lego, inne 

 Informacje dodatkowe 
 W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny „Librus”. 
 Dzieci są objęte opieką pedagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej. 
 Każde dziecko otrzyma klucz do własnej szafki odzieżowej. 
 Opłatę za klucz w wysokości 10 zł prosimy wpłacić u wychowawcy na pierwszym 

zebraniu. 
 Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego lub kartę 

gotowości szkolnej ( nie dotyczy dzieci, które chodziły do oddziału przedszkolnego 
 w SP77) oraz bilans sześciolatka i kopię z książeczki zdrowia szczepień dziecka  należy 
dostarczyć  do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 1 września. 

 Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy, aby osoby dorosłe nie wchodziły na teren 
placówki, za wyjątkiem odprowadzenia i odebrania dzieci ze świetlicy. 

 Wychowawcy będą odbierać dzieci przed lekcjami z boiska szkoły, a po zajęciach 
wyprowadzać ubrane maluchy przed wejście do budynku (lub do świetlicy). 

 

 Aktualności oraz dokumenty szkolne dostępne są na stronie internetowej szkoły:   

www.sp77poznan.pl 

http://www.sp77poznan.pl/


Wyprawka ucznia klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu im. Pułku Ułanów Poznańskich 

Rok szkolny 2021 / 2022 

 
 Podręczniki 

Przedmiot Autor Tytuł Wyd. Płaci 
Odpowiedzialny 

za zakup 

Kształcenie 
zintegr. 

Praca zbiorowa 
Nowi Tropiciele 
Podręcznik  + 
ćwiczenia 

WSiP szkoła szkoła 

Religia 
Koordynator 

zespołu autorskiego 
ks. dr Paweł Płaczek 

Pan Bóg jest 
naszym Ojcem 
(dwie części)  

 

Wydawnictwo 
Św. Wojciech 

rodzic rodzic 

J. angielski 
S. Mc Howell, 
L.Kester Dodgson 

Explore Treetops 
+ćwiczenia 

Oxford szkoła szkoła 

Wszystkie podręczniki, ćwiczenia, karty pracy i zeszyty owijamy oraz podpisujemy 
imieniem i nazwiskiem ucznia, na naklejce na zewnętrznej okładce . 

 Piórnik: 
 3 ołówki, pióro lub długopis zmazywalny, kredki ołówkowe, gumka, linijka, temperówka, 

bezpieczne nożyczki z zaokrąglonymi czubkami, klej biurowy w sztyfcie. Uczniowie  noszą 
te przedmioty codziennie. 

 Zeszyty: 
 zeszyty 16- kartkowe: 3 w linie (wyraźne linie czerwone i niebieskie),  

3 w kratkę (bez marginesu) 
 

 Teczka formatu A4 na gumkę  (codziennie noszona w tornistrze do prac plastycznych 
i kart pracy). 

 Teczka plastyczna (materiały plastyczne podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia): 
 bloki rysunkowe:  2 białe i 2 kolorowe formatu A4, 
 bloki techniczne: 2 białe i 2 kolorowe formatu A4, 
 plastelina, 
 klej Magic w tubce, 
 farby plakatowe (10-12 kolorów), zestaw pędzelków różnej grubości, stabilny kubek do 

wody, 
 kredki pastele olejne, 
 druga para nożyczek. 

 Strój sportowy (podpisany) w tekstylnym worku:  
 tenisówki (obuwie sportowe) z jasną podeszwą,  
 skarpetki, 
  spodenki,  
 biała koszulka. 

 Chusteczki suche i mokre. 
 

 

Do zobaczenia we wrześniu! 
Zebranie rodziców dla klas pierwszych w dniu 1 września o godz.17:00 


