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1. Godziny pracy szkoły i ramowy plan dnia. 
 

Szkoła zapewnia opiekę i zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:30. 

Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:15 

Przerwa śniadaniowa: 9:50-10:10 

Przerwa obiadowa: 12:45-13:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła funkcjonuje według ogólnie przyjętego planu dnia: 

 

 

 

 

 

 

*W zależności od posiadanego Pakietu według Umowy o Świadczeniu Usług Edukacyjnych. 

 

 

 

Dziennik elektroniczny! 

Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego Librus. Jest to platforma umożliwiająca komunikację na linii 
Nauczyciel – Rodzic oraz Rodzic – Wychowawca. Wszelkie sprawy organizacyjne prosimy regulować wyłącznie za 
pośrednictwem systemu.  
 

 

 

Godziny Zajęcia 

6:30 - 8:00 Zajęcia świetlicowe. 

8:15 – 15:35 Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne (lekcje) 

15:35 – 17:30 Zajęcia świetlicowe. 

Nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań) 

Dodatkowo płatne zajęcia (Szachy, Mali Odkrywcy, Judo*, Robotyka) 

Uwagi organizacyjne 
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Czas to wiedza!  

Bardzo prosimy o punktualność i przyprowadzanie dzieci do szkoły najpóźniej na godzinę 8:05. Spóźniony Uczeń 
może uczestniczyć w lekcji.  W systemie odnotowywane jest jego spóźnienie. W przypadku częstych spóźnień 
Wychowawca kontaktuje się z Rodzicem. 

Strefa maksymalnej koncentracji!  

Serdecznie prosimy o oczekiwanie na dziecko w Strefie Rodzica oraz niewchodzenie do sal lekcyjnych podczas 

trwania zajęć dydaktycznych. 

Zmiany godzin pracy szkoły! 

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany godzin pracy w sytuacjach uzasadnionych lub z przyczyn 
organizacyjnych. 

2. Zajęcia dydaktyczne 
 

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z obowiązującą  

podstawą programową MEiN. 

 

Szkoła EDISON jest szkołą realizującą rozszerzony poziom nauczania z języka angielskiego, wobec tego zajęcia 

obowiązkowe z przedmiotu odbywają się pięć razy w tygodniu. 

Dodatkowym językiem obcym obowiązującym w szkole jest język niemiecki (w klasach 1-3: jedna godzina w 

tygodniu; w klasach 4-8 dwie godziny).  

Lekcje wychowania fizycznego obejmują zarówno zajęcia na sali gimnastycznej jak i na basenie (w klasach 2-6). 

Oba rodzaje zajęć są obowiązkowe i mają wpływ na klasyfikację z przedmiotu wychowanie fizyczne. 

Dzieci mają do dyspozycji różnorodne zajęcia pozalekcyjne: 

 odpłatne – Robotyka, Akademia Odkrywców, Szachy, Judo* 

 nieodpłatne : 

o W klasach 1-3: Arteterapia, Kulinarni Odkrywcy, Zajęcia ekologiczne,  

o W klasach 4-8: Edisonowa Kronika Filmowa (warsztaty nagrywania i montażu filmów), Zajęcia teatralne, 

Koło przyrodznicze. 

      Uwagi organizacyjne 
 

Opieka nad uczniem, trwa nieustannie od momentu przybycia ucznia do Szkoły, aż do momentu 

opuszczenia budynku po skończonych zajęciach. W przypadku lekcji zaczynających się później, 

opieka odbywa się poprzez zajęcia świetlicowe lub pod opieką wskazanego nauczyciela.  

Zgoda na samodzielny powrót, upoważnia ucznia do samodzielnego opuszczenia budynku Szkoły w celu powrotu 

do domu (indywidualnie, lub transportem zorganizowanym).  

 

Po wejściu do budynku Szkoły uczniowie nie mogą jej opuszczać, aż do zakończenia zajęć i udania się do domu. Z 

powodów organizacyjnych, w przypadku odbioru ucznia przez rodzica / osobę upoważnioną, w trakcie zajęć lub 

po ich zakończeniu, osoba ta jest zobowiązana do wejścia do budynku Szkoły i poinformowania osoby 

dyżurującej o odbiorze dziecka.  
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3. Świetlica 
 

Świetlica szkolna rozpoczyna pracę od godziny 6:30, pracuje zarówno w godzinach porannych jak  

i popołudniowych, do godziny 17:30. 

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie pisemnej deklaracji przez 

Rodzica/prawnego opiekuna. Deklarację Rodzic otrzymuje od Koordynatora szkoły przy zapisie dziecka lub od 

Wychowawcy na pierwszym zebraniu organizacyjnym. 

Miesięczna opłata za świetlicę  jest doliczana do rachunku zgodnie z informacjami zawartymi w Umowie o 

Świadczeniu Usług Edukacyjnych. 

W sytuacjach losowych i nagłych Uczeń niezadeklarowany na początku roku może pozostać pod opieką 

świetlicy. Jednorazowy koszt opieki – 30 zł. Warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie placówki w formie e-

maila lub smsa najpóźniej do godziny 10:00 danego dnia. 

W sytuacji, kiedy Rodzic nie zgłosi chęci korzystania ze świetlicy w danym dniu, a dziecko nie zostanie odebrane 

ze szkoły po zakończeniu lekcji, koszt opieki wynosi jednorazowo 100 zł. 

 

 

Uczniowie korzystający z transportu szkolnego są zwolnieni z opłaty świetlicowej. 

Serdecznie prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej – do 17:30. 

W przypadku odbioru dziecka po godzinie 17:30, do miesięcznych opłat szkolnych doliczona zostaje kwota w 

wysokości 150 zł za każde spóźnienie. 

4. Bus szkolny 
 

Szkoła dysponuje busem szkolnym dostępnym dla zainteresowanych. Zapisów i 

wszelkich informacji odnośnie transportu, związanych z miesięcznym kosztem, 

rozkładem jazdy i trasą udziela Koordynator szkoły. 

Warunkiem korzystania z busa szkolnego jest zapoznanie się i akceptacja 

Regulaminu korzystania ze szkolnego środka transportu. 

Uczniowie korzystający z transportu szkolnego są zwolnieni z opłaty świetlicowej.  

Uczniowie korzystający z transportu szkolnego oczekują na niego na świetlicy szkolnej.  

 

 

 

Uczniowie korzystający z transportu szkolnego są zobowiązani do posiadania zgody rodzica/opiekuna prawnego 

na samodzielną drogę do szkoły i ze szkoły. Przez samodzielną drogę, w tym przypadku rozumie się pokonywanie 

trasy do przystanku i z przystanku do domu. 

Uwagi organizacyjne 

Uwagi organizacyjne 
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5. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego 
 

W przypadku absencji na zajęciach wychowania fizycznego nie dłuższej niż miesiąc,  

Rodzic może dokonać zwolnienia dziecka samodzielnie, tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu Librus. 

W przypadku zwolnień z zajęć wychowania fizycznego obejmujących okres powyżej jdnego miesiąca, Rodzic 

zobowiązany jest dostarczyć Wychowawcy pisemne zwolnienie lekarskie z właściwą pieczątką i podpisem 

lekarza prowadzącego. Wraz ze zwolnieniem, należy złożyć wniosek o czasowe zwolnienie z zajęć wychowania 

fizycznego.  

W przypadku seryjnego zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego obejmującego okres całego półrocza, 

Rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego oraz przedłożenia 

dokumentu wydanego przez lekarza prowadzącego z właściwą pieczątką i podpisem. 

 W terminach opowiednio:  

I semestr – do 30 września bieżącego roku szkolnego, 

II semestr – do 1 marca bieżącego roku szkolnego.  

 

Nieuczęszczanie dziecka na zajęcia wychowania fizycznego bez potwierdzenia w postaci zwolnienia lekarskiego 
skutkować będzie brakiem klasyfikowania z przedmiotu. 

6. Religia 
 

Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia pisemnego oświadczenia w sprawie uczęszczania 

bądź nieuczęszczania dziecka na lekcje religii rzymskokatolickiej.  

W przypadku, gdy dziecko nie będzie uczestniczyło w lekcjach religii, odmowa uczestnictwa winna być 

opatrzona podpisem obojga Rodziców/Opiekunów prawnych. 

Formularz dostępny jest u Koordynatora szkoły podczas zapisu dziecka do Szkoły lub  

u Wychowawcy. 

W przypadku wyrażenia woli uczestnictwa w zajęciach, Rodzic zobowiązany jest do zakupu wymaganych przez 

prowadzącego książek, zeszytu ćwiczeń, zeszytu. 

W przypadku gdy Rodzic nie wyrazi woli uczestnictwa dziecka w lekcjach religii, Uczeń przebywa w czasie 

trwania tych zajęć w miejscu wskazanym na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły. 

W przypadku gdy lekcja religii jest według planu pierwszą lub ostatnią lekcją, możliwe jest seryjne zwolnienie 

Ucznia z tej godziny po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wychowawcy oraz prowadzącego zajęcia.  

 

 

 

Uwagi organizacyjne 
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7. Nieobecność dziecka w szkole. 
 

Nieobecności dziecka należy zgłaszać i regulować jedynie za pośrednictwem systemu komputerowego Librus 

posługując się panelem e-usprawiedliwienia lub w bezpośredniej wiadomości do Wychowawcy.  

Usprawiedliwianie nieobecności dziecka winno odbywać się regularnie, do końca danego miesiąca,  

w którym dziecko było nieobecne.  

Spóźnienia zanotowane w systemie Librus nie podlegają usprawiedliwieniu. 

Po wystwaieniu oceny zachowania na dany miesiąc, Wychowawca nie usprawiedliwia godzin w 

podsumowanym miesiącu. 

8. Samodzielna droga do szkoły i powrót ze szkoły 
 

Uczeń może przybyć do Szkoły i opuścić Szkołę samodzielnie jedynie w przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny 

wyrazi na to pisemną zgodę.  

Formularz zgody na samodzielną drogę do szkoły i powrót ze szkoły Rodzic otrzymuje od Koordynatora lub 

Wychowawcy na pierwszym zebraniu organizacyjnym. 

Dzieci korzystające z transportu szkolnego powinny posiadać zgodę na samodzielną drogę do szkoły  

i powrót ze szkoły. Wypełniony formularz Rodzic przekazuje Wychowawcy.  

Zgoda na samodzielny powrót, upoważnia ucznia do samodzielnego opuszczenia budynku Szkoły tylko w celu 

powrotu do domu (indywidualnie, lub transportem zorganizowanym).  

 

Uczeń, który ma zgodę na samodzielne wyjście ze szkoły, a także uczeń, który nie korzysta ze świetlicy szkolnej 
i według planu lekcji zakończył zajęcia, jest zobligowany do opuszczenia budynku szkoły.  

Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczniów przebywających po zajęciach na terenie boiska sportowego i 
terenów przyległych. 

9. Upoważnienia do obioru dziecka ze szkoły czasowe i stałe 
 

Uczeń może opuścić szkołę pod opieką pełnoletnich osób upoważnionych do odbioru jednorazowo, czasowo 

lub stale. 

Formularz z upoważnieniem Rodzic otrzymuje od Koordynatora (podczas zapisu do Szkoły) lub Wychowawcy na 

pierwszym zebraniu organizacyjnym.   

W przypadku jednorazowego odbioru Ucznia przez pełnoletnią osobę upoważnioną, Wychowawca lub opiekun 

świetlicy powinien otrzymać pisemne upoważnienie wraz z podpisem rodzica/prawnego opiekuna. Pracownik 

Szkoły ma prawo zweryfikować prawdziwość dokumentu wykonując telefon do rodzica/prawnego opiekuna 

lub prosząc o okazanie dokumentu tożsamości. W wyjątkowych sytuacjach, upoważnienie do odbioru dziecka 

można także wystosować do Wychowawcy za pośrednictwem systemu Librus.  

Uwagi organizacyjne 
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10. Legitymacje szkolne 
 

Legitymacje szkolne są zbierane przez Wychowawców do końca trzeciego tygodnia września danego roku 

szkolnego i podbijane w sekretariacie szkoły. Przekazywane są przez Wychowawców Koordynatorowi Szkoły w 

opisanej kopercie.  

W przypadku uczniów klasy pierwszej fotografie legitymacyjne (jedna sztuka) zbierane są podczas pierwszego 

zebrania z rodzicami.  

Aktualna fotografia powinna być opisana na odwrocie (imię i nazwisko, adres, PESEL) 

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby odbierające legitymacje oraz świadectwa szkolne 

zobowiązane są do potwierdzenia odbioru własnoręcznym, czytelnym podpisem. 

 

W przypadku zmiany danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, Rodzic/Opiekun prawny jest 

zobowiązany powiadomić o fakcie sekretariat szkoły i wychowawcę za pośrednictwem systemu Librus 

(wiadomość) do 14 dni od dokonanej zmiany. 

11. Obiady 
 

Szkoła korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. Koszty wyżywienia są ujęte w Systemie LiveKid.  

Deklarację chęci korzystania z obiadów szkolnych rodzic otrzymuje w pierwszych dniach września, wraz z 

aktualnym cennikiem. Zarządzanie obiadami odbywa się za pośrednictwem systemu LiveKid. Login i kod dostępu 

do systemu Live Kid przesyłany jest w postaci powitalnej wiadomości e-mail. Znajdują się w niej login i kod 

dostępu. 

W przypadku nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany odmówić obiady za pośrednictwem systemu 

LiveKid do godziny 7:30. W przeciwnym razie posiłek zostanie przywieziony do szkoły a opłata za niego 

doliczona do miesięcznego rachunku. 

Nie ma możliwości zgłaszania niekorzystania z posiłków osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

 

Odmówienie obiadów w systemie LiveKid obowiązuje także w przypadku wycieczek szkolnych, ferii zimowych, 
wakacji oraz dni wolnych od zajęć wychowawczych i dydaktycznych wypadających w tygodniu. 

Rezygnacja z pakietu wyżywienia wchodzi w życie wraz z pierwszym dniem kolejnego miesiąca. Rezygnacja 
musi zostać dokonana nie później niż na 7 dni przed końcem miesiąca bieżącego. 

 

 

 

Uwagi organizacyjne 

Uwagi organizacyjne 
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12. Opłaty na start 
 

 Wyprawka – szkoła pobiera roczną opłatę na wyprawkę szkolną.  O wysokości opłaty informuje 

Wychowawca przed pierwszym zebraniem z rodzicami. Kwotę tę należy uiścić u Wychowawcy 

podczas zebrania. Wyprawka szkolna nie obejmuje materiałów, z których dzieci korzystają podczas 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 

 Ubezpieczenie - szkoła korzysta ze zbiorowej polisy ubezpieczeniowej, o której  koszcie informuje 

Wychowawca przed pierwszym zebraniem z rodzicami. Kwotę tę zbiera wychowawca klasy na 

pierwszym zebraniu. 

 Mundurek szkolny (w klasach 1-3) – koszt mundurka szkolnego naliczany jest indywidualnie w 

zależności od zgłoszonego przez Rodzica zapotrzebowania. Cennik mundurków szkolnych podaje 

wychowawca na zebraniu organizacyjnym. Opłaty za mundurek szkolny należy dokonywać w 

sekretariacie szkolnym. 

 Opłaty wynikające z pakietu – opłaty dokonuje się do 5-go dnia każdego miesiąca, poprzez system 

Live Kid (za pomocą szybkiego przelewu, lub przelewem tradycyjnym) na numer konta podany w 

Umowie o Świadczeniu Usług Edukacyjnych. W przypadku niejasności w naliczanych opłatach 

prosimy o  pilny kontakt z Koordynatorem Szkoły, przed dokonaniem wpłaty.  

13. Wewnątrzszkolne akcje, imprezy i projekty. 
 

Podczas całego roku szkolnego organizowane są różnorodne akcje, imprezy szkolne oraz dni tematyczne mające 

na celu popularyzację wiedzy z określonego tematu i integrację dzieci. Akcje, które zostały na stałe włączone do 

harmonogramu imprez i wydarzeń szkolnych to: 

Akcje jednodniowe 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 Ugly Sweater Day i Mikołajki (Dzień brzydkiego świątecznego swetra połączony z dniem Św. 

Mikołaja), 

 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 St. Patrick’s Day,  

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 

 Międzynarodowy Dzień Teatru, 

 Międzynarodowy Dzień Dziecka, 

 Warsztaty okazjonalne i dni tematyczne. 

Akcje o zasięgu czasowym 

 Zdrowe śniadanie (klasy 1-3) 

 Najpiękniejszy zeszyt (klasy 1-3) 

 Szkolna akcja czytelnicza (klasy 1-3) 

 Zaczytana Rodzina (klasy 1-3) 

 Poznajemy zawody naszych rodziców (klasy 1-8) 

 Happy Days (kostiumowe dni tematyczne klasy 1-3) 

 Okolicznościowe warsztaty z rodzicami (klasy 1-3) 
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Imprezy i wydarzenia szkolne 

 Wycieczka Integracyjna (raz w semestrze) 

 Noc Filmowa w Szkole (tematyczna impreza integracyjna połączona z nocowaniem w szkole, odbywająca 

się w zazwyczaj w nocy z piątku na sobotę) 

 X-Mas Party (bożonarodzeniowy piknik szkolny połączony z kiermaszem, z którego dochód 

przeznaczony zostaje na cele charytatywne) 

 Piknik Rodziny Edisona (letni piknik rodzinny na wolnym powietrzu, podsumowanie roku szkolnego i 

podziękowanie społeczności szkolnej za współpracę) 

 Komers klasy ósmej 

 Uroczyste pożegnanie klasy ósmej 

 Wycieczki dydaktyczne 

Konkursy przedmiotowe oraz konkursy organizowane przez certyfikowane centra edukacji.  

14.Wycieczki i wyjścia szkolne 
 

Szkoła propaguje nowoczesne metody nauczania preferując lekcje poza murami szkoły, w związku z tym każda 

wycieczka i wyjście szkolne powiązane jest ściśle z podstawą programową odpowiednią dla poszczególnego 

etapu kształcenia.  

 

Obecność na wycieczkach dydaktycznych jest obowiązkowa. Zbiorową zgodę na wszystkie wyjścia 

organizowane przez szkołę Rodzic/Opiekun otrzymuje od Wychowawcy na pierwszym zebraniu organizacyjnym. 

Zbieraniem funduszy na wycieczki zajmują się wychowawcy klas. 

 

Informacje o wycieczkach są zamieszczane w systemie Librus w zakładce Terminarz lub przesyłane w 

bezpośredniej wiadomości do Rodziców. 

15. RODO 
 

Szkoła pracuje na podstawie nowych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r.  

Zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka Rodzic/Opiekun otrzymuje od Wychowawcy na pierwszym zebraniu 

organizacyjnym. 

16. Informacje o dziecku 
 

Konsultacje u Nauczycieli i Wychowawców odbywają się raz w tygodniu, konkretnego dnia i w ściśle ustalonych 

godzinach.  

Informacje o terminach i godzinach konsultacji zamieszczanone są w Strefie Ucznia na stronie internetowej 

Szkoły: https://szkolaedison.pl 

Podczas spotkania Wychowawca udziela szczegółowych informacji na temat postępów w nauce i 

funkcjonowania dziecka w klasie.  
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Komunikacja kluczem do sukcesu! 

Aby usprawnić komunikację, serdecznie prosimy o zapowiadanie spotkań za pośrednictwem systemu Librus  

w bezpośredniej wiadomości do Wychowawcy lub Nauczyciela przedmiotowego. 

17. Bezpieczeństwo w szkole 
 

Bezpieczeństwo dziecka w szkole jest kwestią kluczową. Szkoła jest 

zobowiązana do zapewnienia dziecku bezpiecznych i higienicznych warunków. 

Warunki te muszą uwzględniać rodzaj schorzenia, dysfunkcji lub 

niepełnosprawności dziecka. 

Jeśli dziecko cierpi na przewlekłą chorobę, ma specyficzne potrzeby 

dietetyczne, alergię wziewną lub pokarmową, chorobę lokomocyjną bądź musi 

przyjmować leki w szkole, Rodzic jest zobligowany do powiadomienia o tym 

placówki. 

 
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, szkoła powinna posiadać informacje na jaką 

chorobę dziecko choruje oraz jakie leki zalecił lekarz. W przypadku dzieci pozostających pod opieką 

psychiatryczną, konieczne jest pisemne zaświadczenie od lekarza prowadzącego z informacją o zażywanych 

lekach i możliwych działaniach niepożądanych. 

 
W przypadku, gdy dziecko musi zażywać medykamenty podczas pobytu w szkole, Rodzic jest zobligowany 
dostarczyć pisemne upoważnienie do podawania dziecku leków. Jest to ważne aby zapewnić mu odpowiednią 
opiekę i odżywianie, a także dostosować warunki zabawy i nauki do jego potrzeb. 
 
Kwestionariusz uwzględniający powyższe informacje Rodzic otrzymuje przy zapisie Dziecka do szkoły od 

Koordynatora, bądź na pierwszym zebraniu organizacyjnym od Wychowawcy. 

  

18.Urządzenia multimedialne i rzeczy wartościowe 
 Szkoła jest zwolennikiem nowoczesnych metod nauczania przy użyciu technologii 

multimedialnych, propaguje świadome korzystanie z zasobów cyfrowych w celach 

edukacyjnych. 

W szkole obowiązuje Regulamin korzystania z urządzeń  telekomunikacyjnych. 

Używanie urządzeń multimedialnych jest dozwolone wyłącznie na podstawie 

informacji zawartych w Regulaminie. 

Podczas lekcji i zajęć świetlicowych urządzenia multimedialne powinny być wyłączone i 

znajdować się w plecaku Ucznia. 

 

Uwagi organizacyjne 



str. 11 

 

 

Szanujemy zasady! 

Naruszenie Regulaminu korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych w Szkole, zostanie odnotowane w systemie 
Librus w zakładce Uwagi i rzutować będzie na ocenę zachowania Ucznia.  

Wartościowe przedmioty. 

Szkoła nie odpowiada za wartościowe przedmioty przynoszone przez Uczniów z domu. 

19. Podręczniki szkolne 
 

 Szkoła korzysta z dotacji celowej na wyposażenie placówki w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

Materiały edukacyjne dotowane Uczniowi są wieloletnie. Uczeń jest zobowiązany do 

zwrotu materiałów w wyznaczonym terminie pod koniec roku szkolnego w stanie 

umożliwiającym ponowne korzystanie w kolejnych latach. 

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia podręcznika jeżeli ten jest 

zniszczony, posiada mocno widoczne ślady użytkowania lub został zgubiony. 

Zasady użytkowania materiałów edukacyjnych: 

 Okładki: podręczniki wieloletnie powinny zostać oprawione w okładki nakładane. Niedozwolone jest 

stosowanie okładek samoprzylepnych. 

 

 Podpis: imię i nazwisko Ucznia oraz klasa powinny znajdować się na okładce wymiennej (w postaci 

naklejki). Niedozwolone jest pieczętowanie, podpisywanie na kartach podręczników. Książki podpisane 

na kartach drukowanych nie zostaną przyjęte do zwrotu pod koniec roku szkolnego i będą wymagały 

odkupienia. 

 

Każdy Uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego zestaw podręczników wraz z protokołem zdawczo-
odbiorczym.  

Protokół odebrania zestawu podręczników Rodzic jest zobowiązany podpisać podczas pierwszego zebrania 
organizacyjnego.  

Pod koniec roku szkolnego (w wyznaczonym przez Wychowawcę terminie) Uczeń przekazuje wychowawcy 
podręczniki, Wychowawca zaś sprawdza zgodność numerów katalogowych i stan woluminów. 

 

 

 

 

Uwagi organizacyjne 

Uwagi organizacyjne 
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20. Wizerunek ucznia 
 

Na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

EDISON w Trzebini 

Uczniowie klas 1-3  są zobowiązani do noszenia 

mundurków szkolnych. 

 

Uczniowie klas 4-8 są zobowiązani do noszenia 

ubioru stosownego do miejsca, jakim jest Szkoła. 

 

 

Dress code 

 

Mundurek szkolny (dotyczy klas 1-3) 
Przez mundurek szkolny należy rozumieć: 

 

Dziewczynki i chłopcy 
 

 

 Błękitne koszulki typu polo z wyszytym logo szkoły EDISON, 

 Błękitne lub granatowe rozsuwane polary z wyszytym logo szkoły EDISON, 

 Dół stroju dowolny, adekwatny do miejsca i okoliczności. 

 

 

Każdorazowe odstępstwo od obowiązku noszenia mundurka szkolnego jest notowane przez Wychowawcę  

w systemie Librus w kategorii Uwagi.  

 

Wizerunek ucznia jest brany pod uwagę przy ocenie  zachowania Ucznia.  

 

Strój codzienny uczniów klas 1-3: 

 

Dziewczynki Chłopcy 
 

 Mundurek szkolny. 
 

 Fryzura schludna, stonowana, niezasłaniająca 
twarzy.  

 

 Brak makijażu, manicure oraz biżuterii / kolczyków 
mogących stwarzać sytuacje potencjalnie 
niebezpieczne. 
 

 Obuwie zamienne na jasnym spodzie. 
 

 Brak nakrycia głowy (czapka, kaptur). 

 

 Mundurek szkolny. 
 

 Fryzura schludna, niezasłaniająca twarzy.  
 
 

 Brak kolczyków i piercingu mogących stwarzać 
sytuacje potencjalnie niebezpieczne. 
 
 

 Obuwie zamienne na jasnym spodzie. 
 

 Brak nakrycia głowy (czapka, kaptur). 
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Uczniowie oczekujący na dostawę mundurków są zobligowani do noszenia odzieży stonowanej, w kolorach 

niebieskim, grantowym, szarym, czarnym. Nie akceptuje się jaskrawych kolorów. 

 
 

Zamówienia na mundurki szkolne przyjmuje sekretariat szkoły w dwóch turach: do 30 czerwca oraz do 17 

września.  

Opłata za zamówienie realizowana jest przy odbiorze, jedynie w formie gotówkowej. Koszt zamówienia jest 

uzależniony od zapotrzebowania ilościowego. 

 

Strój codzienny (dotyczy klas 4-8) 

 
Strój codzienny jest strojem, w którym uczeń przebywa w szkole od momentu przybycia do momentu jej 

opuszczenia. Wizerunkiem uczeń daje świadectwo swojemu stosunkowi do szkoły i osób w niej pracujących.  

 

Przez strój codzienny należy rozumieć: 

 

Dziewczynki Chłopcy 
 

 Góra stroju dowolna adekwatna dla ucznia szkoły 
podstawowej, zakrywająca części ciała 
zwyczajowo pozostające zakryte. 
 

 Dół stroju dowolny, adekwatny dla ucznia szkoły 
podstawowej. Spódnica nie krótsza niż 5 cm przed 
kolano, krótkie spodenki nie krótsze niż  
5 cm przed kolano. 

 

 Fryzura schludna, stonowana, niezasłaniająca 
twarzy. 
 

 Brak krzykliwego makijażu, manicure oraz biżuterii 
/ kolczyków mogących stwarzać sytuacje 
potencjalnie niebezpieczne. 
 

 Obuwie zamienne na jasnym spodzie. 
 

 Brak nakrycia głowy (czapka, kaptur). 
 

 

 Góra stroju dowolna adekwatna dla ucznia szkoły 
podstawowej, zakrywająca części ciała 
zwyczajowo pozostające zakryte. 
 

 Dół stroju dowolny, adekwatny dla ucznia szkoły 
podstawowej. Krótkie spodenki nie krótsze niż 
 5 cm przed kolano. 
 

 

 Fryzura schludna, niezasłaniająca twarzy.  
 
 

 Brak kolczyków i piercingu mogących stwarzać 
sytuacje potencjalnie niebezpieczne. 
 
 

 Obuwie zamienne na jasnym spodzie. 
 

 Brak nakrycia głowy (czapka, kaptur). 
 
 

 

Każdorazowe odstępstwo od zasad zawartych w powyższej tabeli jest notowane przez Wychowawcę  

w systemie Librus w kategorii Uwagi.  

 

Wizerunek ucznia jest brany pod uwagę przy ocenie zachowania. 

 

 

 

 

 

 

Uwagi organizacyjne 
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 Casual Fridays!!! 

 

W każdy piątek w naszej Szkole panuje Casual Fridays. Tego dnia Uczniowie 

mogą przyjść do szkoły w dowolnym stroju, adekwatnym do statusu Ucznia. 

 

 

Strój galowy 

 
Strój galowy jest strojem, który obowiązuje uczniów podczas egzaminów, konkursów, wybranych uroczystości 

szkolnych, apeli i wystąpień okolicznościowych, takich jak uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, apel z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości, uroczystość ślubowania klas pierwszych, zakończenie roku szkolnego oraz 

inne stosowne uroczystości każdorazowo wskazane przez Wychowawcę. 

 

 

Przez strój galowy należy rozumieć: 

 

Dziewczynki Chłopcy 
 

 Biała koszula z kołnierzykiem lub stójką, bez 
dekoltu, zdobień i haftów z krótkim bądź długim 
rękawem, w zależności od warunków 
pogodowych. 
 

 Opcjonalnie: marynarka w kolorze grantowym lub 
czarnym, gładka bez aplikacji. 
 

 Spódnica granatowa lub czarna  
o klasycznym kroju bez zdobień. Długość spódnicy 
nie może być krótsza niż 5 cm przed kolano. 
 

 Opcjonalnie: spodnie granatowe lub czarne, 
gładkie - typu cygaretki nie wykonane z jeansu. 
 

 Fryzura schludna, stonowana, niezasłaniająca 
twarzy. 
 
 

 

 Biała koszula z kołnierzykiem lub stójką, bez 
zdobień i wzorów, z krótkim bądź długim 
rękawem,  
w zależności od warunków pogodowych. 
 

 Opcjonalnie: marynarka w kolorze grantowym lub 
czarnym, gładka bez aplikacji. 
 

 Spodnie granatowe lub czarne wykonane  
z materiału innego niż jeans, bez aplikacji, zdobień  
i wzorów. 
 

 Fryzura schludna, niezasłaniająca twarzy. 
 
 

 
 

Przed każdym wyjściem oficjalnym lub uroczystością szkolną Wychowawca jest zobowiązany do przekazania 

Uczniom informacji, jaki strój będzie obowiązywał danego dnia. Dokonuje tego za pośrednictwem systemu 

Librus, lub uwzględnia w terminarzu akcji i wydarzeń szkolnych. 

 

Niedostosowanie stroju do okoliczności będzie notowane przez Wychowawcę w systemie Librus w kategorii 

Uwagi. 

 

 
 

Uwagi organizacyjne 
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Strój na zajęcia wychowania fizycznego i basen 
 

Przez strój na basen należy rozumieć: 

Dziewczynki Chłopcy 
 

 Jednoczęściowy strój kąpielowy o kroju 

sportowym. 

 Czepek 

 Okulary pływackie 

 Klapki basenowe 

 Ręcznik kąpielowy 

 

 Slipy kąpielowe lub spodenki kąpielowe.  

Niedozwolone: szorty. 

 Czepek 

 Okulary pływackie 

 Klapki basenowe 

 Ręcznik kąpielowy 

 

Przez strój na zajęcia wychowania fizycznego należy rozumieć: 

Dziewczynki Chłopcy 
 

 Biały T-shirt z krótkim rękawem 

 Spodenki sportowe o klasycznym kroju  

i w stonowanym kolorze. Minimalna długość – do 

połowy uda.  

 Spodnie dresowe w stonowanym kolorze. 

 Legginsy w stonowanym kolorze. 

 Obuwie zamienne na jasnym spodzie. 

 

 Biały T-shirt z krótkim rękawem 

 Spodenki sportowe o klasycznym kroju  

i w stonowanym kolorze. Minimalna długość – do 

połowy uda.  

 Spodnie dresowe w stonowanym kolorze. 

 Obuwie zamienne na jasnym spodzie. 

 

 

 

Niedostosowanie stroju do wytycznych w przypadku zajęć na basenie skutkować będzie brakiem możliwości 

wejścia na teren niecki basenowej. 

21. Zajęcia dodatkowe 
 

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego: 

Klasy I-III: kulinarni odkrywcy, arteterapia, zajęcia ekologiczne, Judo*. 

Klasy IV-VIII: koło matematyczne, zajęcia teatralne, koło turystyczne, warsztaty filmowe (nagrywanie i montaż), 

koło przyrodnicze. 

W szkole prowadzone są dodatkowo płatne zajęcia. 

 Oferujemy: szachy, robotykę, zajęcia doświadczalne Mali Odkrywcy,  Judo*. 

Zapisów oraz ewentualnych wypisów z zajęć dodatkowych należy dokonywać do 28-ego każdego miesiąca. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe pracują na listach wydrukowanych pierwszego każdego miesiąca, 

dlatego nie ma możliwości zapisywania bądź wypisywania uczniów w połowie miesiąca. 

 

Uwagi organizacyjne 
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22. Płatności 
 

Płatności dokonać można: 

 przelewem tradycyjnym – bardzo prosimy o opisywanie płatności: imię i nazwisko ucznia (zdarzają 

się sytuacje, że rodzice mają inne nazwisko), klasa, miesiąc za który dokonywane są opłaty i opis np. 

czesne, posiłki lub zajęcia dodatkowe (nazwa zajęć dodatkowych). 

 za pośrednictwem aplikacji LiveKid (preferowane) – szybka płatność internetowa bez konieczności 

podawania danych z możliwością dokonywania wpłat szybkim przelewem, BLIKiem. 

 gotówką w sekretariacie szkoły. 

Prosimy o niedokonywanie dowolnych i niezgodnych z systemem wpłat. 

 

23. Live Kid 
 

Systemem zarządzający płatnościami i cateringiem szkolnym jest platforma LiveKid (www.livekid.com). Każdy 

Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje powitalną wiadomość e-mail na adres mailowy podany przy zapisie dziecka. 

Wiadomość powitalna zawiera przejrzystą instrukcję pierwszego logowania.  

 


