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VADEMECUM UCZNIA I RODZICA SSP 26 

im. prof. Jigoro Kano 

STO 
 

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

 

 Rozpoczynamy kolejny rok szkolny. W związku ze „świetnie przygotowaną 

i bezkosztową” reformą edukacji póki co nie wiemy, w co włożyć ręce, więc 

wybaczcie, jeśli coś jeszcze nie chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Robimy, 

co możemy i każdego dnia jesteśmy bliżej celu, jakim jest piękne odnalezienie się 

w nowej rzeczywistości oświatowej. Jak to zwykle bywa we wrześniu, macie wiele 

pytań dotyczących rozmaitych kwestii organizacyjnych. 

 Oddajemy do Waszych rąk kolejną edycję „Vademecum” – informatora 

dla ucznia i rodzica naszej szkoły. 

 Mamy nadzieję, że znajdziecie w nim wiele odpowiedzi na pytania dotyczące 

życia szkoły. Jednocześnie prosimy o informację, jakie jeszcze zagadnienia powinny 

być poruszone w informatorze. 

 

Miłej wspólnej lektury. 

 

 

Jacek Chmiel 

 

 

 

Warszawa, wrzesień 2017 r. 
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KODEKS UCZNIA SSP 26 STO 

 

Szkoła to miejsce mojej pracy. 

 

 Zawsze pamiętam o słowach: dzień dobry, dziękuję, przepraszam, do widzenia. 

 Jestem życzliwy dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły. 

 Stosuję się do poleceń wydawanych przez nauczycieli i personel szkoły. 

 Załatwiam swoje sprawy w uprzejmy sposób, słucham innych nawet, gdy wiem, 

że nie mają racji, potem wyjaśniam, negocjuję, szukam kompromisów. 

 Punktualność to jedna z cech wyróżniających ludzi kulturalnych. Aby zdążyć 

na pierwszą lekcję, wychodzę z domu wcześniej, nie na ostatnią chwilę. 

 Dbam o czystość i porządek w swojej klasie i całej szkole. 

 Codziennie noszę skoroszyt uczniowski lub dzienniczek ucznia. 

 Wiem, że zabronione jest samodzielne opuszczanie terenu szkoły przez uczniów 

w czasie trwania lekcji i przerw między lekcjami. 

 Bawię się bezpiecznie, szczególnie na przerwach. Zwracam uwagę 

na bezpieczeństwo innych. W przypadku zagrożenia szukam pomocy dorosłych. 

 Wiem, że telefon komórkowy w czasie lekcji i innych ważnych spotkań musi być 

wyłączony. 

 Ławka, krzesło i ściany nie są przeznaczone do malowania. W szkole jest kółko 

plastyczne – tam mogę wykazać się talentem. 

 Gram w piłkę w sali gimnastycznej lub na boisku. 

 Zmieniam obuwie w okresie jesienno-zimowym oraz w deszczowe dni. 

 Jeżeli mam lekcje w nie swojej klasie, zachowuję się tam jak gość. Nie ruszam 

nie swoich rzeczy! 

 W każdej klasie jest kosz na śmieci, więc śmieci zanoszę do kosza i tam 

je zostawiam. 

 Szanuję ogłoszenia, prace plastyczne, tablice informacyjne, plakaty. 

 Wiem, że kserowanie materiałów w pokoju nauczycielskim jest możliwe tylko 

na prośbę nauczyciela. 

 Korzystam z telefonu w sekretariacie tylko w wyjątkowych sprawach. 

 W miarę możliwości sam naprawiam wyrządzone przeze mnie szkody. 
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GODZINY PRACY SZKOŁY, WYKAZ PRZERW 

 

Szkoła pracuje w godzinach 7.30-17.00. 

 

Godziny dzwonków: 

 

PUŁAWSKA 

 

Lekcja Dzwonki 

1 8.10 - 8.55 

2 9.05 - 9.50 

3 10.05 - 10.50 

4 11.00 - 11.45 

5 11.50 - 12.40 

przerwa obiadowa (30 min.) 

6 13.10 - 13.55 

7 14.05 - 14.50 

 

CZECZOTA 

 

Lekcja Dzwonki 

1 8.00 - 8.45 

2 8.50 - 9.35 

3 9.45 - 10.30 

4 10.40 - 11.25 

5 11.40 - 12.25 

6 12.25 - 13.20 

przerwa obiadowa (25 min.) 

7 13.45.-.14.30 

8 14.40 - 15.25 

 

 

PLAN LEKCJI 

 

 Aktualny plan lekcji znajduje się na szkolnej stronie WWW (www.ssp26.pl) 

w bocznym menu „Rok szkolny”. 

 Plan może ulegać zmianie w trakcie roku szkolnego. 
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NAUCZYCIELE I PERSONEL SZKOŁY 

 

Dyrektor 

 p. Jacek Chmiel 

 

Wicedyrektor 

 p. Monika Kokosza – kl. 6-7 

 

Sekretariat Puławska 

 p. Beata Zawadzka 

 p. Agnieszka Szczepańska 

 

Sekretariat Czeczota 

 p. Joanna Prus 

 

Nauczyciele i wychowawcy 

 edukacja wczesnoszkolna: 

o p. Beata Bińkowska – wychowawca kl. 1a 

o p. Monika Więckowska – wychowawca kl. 1b 

o p. Anna Nowakowska – wychowawca kl. 2a 

o p. Katarzyna Czerny – wychowawca kl. 2b 

o p. Ewa Chmiel – wychowawca kl. 3a 

o p. Alicja Wawrzyniak – wychowawca kl. 3b 

 wychowawcy klas 4-7: 

o p. Magdalena Zackiewicz – jęz. angielski (klasy: 1a, 1b, 3a, 3b, 4a, 4b); 

wychowawca kl. 4a 

o p. Karolina Oliwa – jęz. angielski (klasy: 2a, 2b, 4a, 4b, 5a, 5b); 

wychowawca kl. 4b  

o p. Iwona Łabanowska – historia, etyka (kl. 4-7); wychowawca kl. 5a 

o p. Marta Żydok – technika (kl. 4-5), świetlica; wychowawca kl. 5b 

o p. Magdalena Wojda – jęz. angielski (klasy: 3a, 3b, 6a, 6b, 7a, 7b), 

wychowawca kl. 6a 

o p. Paulina Dąbrowska – wychowanie fizyczne; wychowawca kl. 6b 

o p. Marta Dudzińska – jęz. angielski (kl. 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b), wychowawca 

kl. 7a 

o p. Dorota Luberda – przyroda (kl. 4-6), geografia (kl. 7), wychowawca kl. 7b 
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 p. Stanisław Dutka – jęz. polski (kl. 4b, 5a, 6a, 6b) 

 p. Krzysztof Chlipalski – jęz. polski (kl. 4a, 5b, 7a, 7b); filozofia (kl. 7) 

 p. Arleta Gałecka – matematyka (kl. 4a, 6a, 7a, 7b) 

 p. Ewa Całka – matematyka (kl. 4b, 5a, 5b, 6b) 

 p. Katarzyna Wereszka – religia (kl. 1-7) 

 p. Adrianna Brzuzek-Lewoń – muzyka (kl. 1-6) 

 p. Anna Kordys – plastyka (kl. 1-7) 

 p. Agnieszka Sadło – jęz. niemiecki (kl. 5-7) 

 p. Joanna Stöcker-Sobelman – jęz. hiszpański (kl. 5-7) 

 p. Jerzy Zambrowski – informatyka (kl. 5-7) 

 p. Joanna Czarnecka – informatyka (kl. 3-4) 

 p. Anna Lemańczyk – wychowanie fizyczne 

 p. Wojciech Kruszewski – wychowanie fizyczne 

 p. Mariusz Malinowski – wychowanie fizyczne 

 

Zespół pedagogiczno-psychologiczny 

 p. Dorota Sosulska – pedagog szkolny 

 p. Aleksandra Liziniewicz-Banaszek – psycholog klas 1-3 

 p. Ilona Sadło – psycholog klas 4-5 

 p. Grażyna Ehrlich – logopeda klas 1-3 

 

Świetlica (kl. 1-3) 

 p. Marta Żydok 

 p. Paulina Nowicka 

 p. Monika Troicka 

 

Personel administracyjny 

 p. Elżbieta Wielgolaska – „szkolna ciocia” – woźna 

 p. Waldemar Skrodzki – konserwator 

 p. Henryk Stanisławek – konserwator 

 p. Ewa Dzika – sprzątanie (urlop rodzicielski) 

 p. Grażyna Szafraniec– sprzątanie (Puławska) 

 p. Irena Pałyska – sprzątanie (Puławska/Czeczota) 

 Anna Czaplińska – sprzątanie (Czeczota) 

 p. Karol i Krystyna Stachera – sprzątanie (Puławska) 
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PEDAGOG I PSYCHOLOG W NASZEJ SZKOLE. 

 

Najprawdziwsza prawda jest taka, że nauczyciele powinni być wychowawcami, 

pedagogami i trochę psychologami w jednym. To ONI są na pierwszej linii –

„tu i teraz” muszą znaleźć rozwiązanie każdej trudnej sytuacji. Dlatego właśnie 

Pedagog szkolny i Psycholog ma być wsparciem dla dzieci, rodziców i przede 

wszystkim Nauczycieli. 

Na Puławskiej codziennie w gotowości do pomocy jest dla Was P. Dorota 

Sosulska. Mam pełne zaufanie do Jej doświadczenia i kwalifikacji. Pani Dorota 

zastępuje mnie również na Puławskiej, kiedy jestem na Czeczota. 

 

Opiekę psychologiczną sprawują: 

 w klasach 1-3: p. Aleksandra Liziniewicz-Banaszek, 

 w klasach 4-5: p. Ilona Sadło. 

Na spotkanie w psychologiem można umówić się bezpośrednio telefonicznie 

lub za pośrednictwem p. Doroty. 

 

Od września br. badania pod kątem wydania tzw. opinii o dysleksji będzie trzeba 

realizować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W szkole będziemy 

prowadzić tylko badania sondażowe. 
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa 

 O tym, czy w szkole jest bezpiecznie, decyduje przede wszystkim nasze 

zachowanie. Do wypadków dochodzi najczęściej z powodu czyjejś 

nieodpowiedzialności lub nieuwagi. Dlatego też zachowujemy się rozważnie: 

 w budynku szkoły chodzimy – nie biegamy po korytarzach, schodach, klasach, 

nie skaczemy; 

 uważamy przy zamykaniu i otwieraniu drzwi; 

 nie wchodzimy na ławki, krzesła i okna; 

 szczególnie ostrożnie zachowujemy się na schodach, unikamy tłoku 

i przepychanek; 

 z sali gimnastycznej korzystamy tylko w obecności nauczycieli; 

 każdej zauważonej usterce technicznej – mebli, sprzętu – informujemy dorosłych; 

 jeśli wydarzy się wypadek, szukamy pomocy dorosłych; 

 jeśli widzimy, że ktoś bawi się w sposób niebezpieczny, próbujemy skłonić go 

do zmiany zabawy. Jeśli się to nie uda, szukamy pomocy u nauczyciela. To nie jest 

skarżenie, tylko troska o nasze wspólne bezpieczeństwo. 

 Pamiętamy, że najlepszym miejscem do zabawy w berka, „chowanego” czy gry 

w piłkę jest plac zabaw i boisko. Tam bawimy się podczas przerw i po lekcjach, 

uważając na kwiatki, krzaczki i drzewa. 

 Z każdą sprawą dotyczącą bezpieczeństwa możemy się zwrócić do nauczycieli 

dyżurujących. 

 

 

Ewakuacja 

 Może się zdarzyć, że będziemy musieli opuścić budynek – ewakuować się 

ze szkoły. 

 Sygnałem do tego są 3 długie dzwonki, jeden po drugim lub polecenie 

nauczyciela. W takiej sytuacji: 

 zachowujemy spokój, 

 wypełniamy polecenia dorosłych, 

 idąc dwuszeregiem (parami), wychodzimy do parku. 
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Wypadek 

 Jeżeli zdarzy się wypadek, staramy się zachować spokój i jak najszybciej 

szukamy pomocy dorosłego. 

 

 

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE 

 

 Każdy uczeń ma obowiązek systematycznego uczęszczania do szkoły. 

Obowiązek ten wynika z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. 

 Nieobecność w szkole może być spowodowana jedynie chorobą lub inną ważną 

przyczyną. 

 Każda nieobecność musi być jak najszybciej usprawiedliwiona przez rodziców 

lub lekarza. Wychowawcy uwzględniają ustne oświadczenie rodziców przy 

usprawiedliwianiu spóźnień i krótkich nieobecności. 

 Usprawiedliwienie dłuższej nieobecności w szkole powinno mieć formę 

pisemną – wpis do skoroszytu ucznia, dzienniczka ucznia lub zwolnienie lekarskie. 

 

 

Zwolnienie z zajęć 

 Rodzic może zwolnić dziecko z zajęć lekcyjnych z ważnych przyczyn. 

Zwolnienie musi mieć formę pisemną – najlepiej w skoroszycie lub dzienniczku 

ucznia. 

 W przypadku lekcji wf zwolnienia dłuższe niż 5 dni powinny być wystawione 

przez lekarza. 

 Każdy uczeń nieobecny w szkole bądź na zajęciach ma obowiązek samodzielnie 

nadrobić zaległości (notatki z lekcji, prace domowe, zaliczenia itp.). Jeśli nieobecność 

jest dłuższa, robi to w porozumieniu z nauczycielami. 

 

 

 

LIBRUS W SZKOLE 

 

W bieżącym roku rozpoczęliśmy przygodę z dziennikiem elektronicznym 

Librus Synergia. Póki co w klasach 4-7 zbieramy doświadczenia, zatem w klasach  

1-3 w dalszym ciągu zachowamy tradycyjną formę dokumentacji.  
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ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

 Świetlica rozpoczyna działanie od godz. 14.00. 

 W czasie świetlicowym dzieci – Świetliki (uczniowie klas 1-3) –mają czas 

na gry i zabawy dowolne w wolnych salach lub na placu zabaw przed szkołą, 

uczestniczą w zajęciach dodatkowych. 

 Na plac zabaw wychodzimy zawsze, kiedy pozwala na to pogoda. Wyjątkiem 

są więc burza z piorunami i gradobiciem, duży deszcz i bardzo niskie temperatury. 

 Ważne, aby Świetliki miały odpowiedni ubiór. Ostrzegamy, że w ferworze 

zabawy ubranie może się nieźle zabrudzić! 

 Świetlica kończy działanie punktualnie o godz. 17.00. Spóźnialskich rodziców 

dyrektor szkoły będzie osobiście wtrącał do lochu. 

 

 

Regulamin świetlicy 

 Każdy uczeń z klas 1-3 po lekcjach zostaje Świetlikiem, czyli znajduje się 

pod opieką Pań Świetlikowych. 

 Należąc do Świetlików, trzeba przestrzegać Regulaminu świetlicy. Oto on: 

 Po lekcjach przebywamy w sali świetlicowej, na placu zabaw przed szkołą 

lub w innym, wskazanym przez Panie Świetlikowe, miejscu. 

 Nasz tornister jest spakowany i pozostawiony w klasie lub w innym ustalonym 

miejscu. 

 W świetlicy szanujemy się nawzajem i pomagamy sobie. 

 Dbamy o sprzęt i zabawki świetlicowe. 

 Nie chodzimy po szkole ani za szkołę, chyba że zostaniemy wysłani w misji 

specjalnej przez nauczyciela. 

 Nigdy nie wychodzimy sami poza teren ogrodzenia szkolnego, nawet gdy widzimy 

nadchodzącego rodzica. 

 Idąc do domu żegnamy się z Panią Świetlikową i dopiero wtedy możemy opuścić 

szkołę. 

 

 

 Pamiętajmy: Panie Świetlikowe są w szkole specjalnie dla nas i z każdą sprawą 

możemy się do nich zwrócić. 
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Odbieranie dzieci ze szkoły 

 Dziecko może być odebrane ze szkoły lub świetlicy tylko przez rodziców 

lub upoważnione przez rodziców osoby (np. babcie, dziadkowie, ciocie itp.). 

Prosimy o wypełnienie deklaracji A. 

____________________________________________________________________ 

A. 

Osoby upoważnione do odbierania dziecka: ................................................................. 
(imię, nazwisko i klasa dziecka) 

........................................................................................................................................ 
(imię, nazwisko, numer telefonu) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

..................................... 
(podpis rodzica/opiekuna) 

____________________________________________________________________ 

 Często bywają sytuacje, kiedy jeden z rodziców odbiera inne dzieci, gdy np. 

wybierają się na urodziny, imieniny bądź po prostu jadą do kolegi czy koleżanki. 

Jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, prosimy również o wypełnienie druku B. 

____________________________________________________________________ 

B. 

Wyrażam zgodę na odbieranie mojego dziecka: 

........................................................................................................................................ 
(imię, nazwisko i klasa dziecka) 

przez innych rodziców, po wcześniejszym potwierdzeniu osobistym, telefonicznym 

lub mailowym. 

 

..................................... 
(podpis rodzica/opiekuna) 

____________________________________________________________________ 

 Gdyby Państwa dziecko miało być odebrane przez kogoś nieuwzględnionego 

w druczkach A i/lub B – prosimy o wcześniejsze dostarczenie pisemnej zgody 

na odebranie Świetlika przez tę osobę. 
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Samodzielnie = odpowiedzialnie, czyli „Kwit na wolność” 

 Uczniowie klas 4-7 nie są objęci opieką świetlicową. Tak jak inni mogą 

przebywać w szkole do godz. 17.00, czekając na rodziców, uczestnicząc w zajęciach 

dodatkowych lub też samodzielnie wrócić do domu, jeżeli rodzice wyrażają 

na to zgodę. 

 Na początku roku szkolnego rodzice uczniów klas 4-7, podczas zebrania, 

składają wychowawcy klasy pisemną deklarację w tej sprawie. 

 Uczniowie, którzy mają zezwolenie na opuszczanie szkoły po lekcjach, mogą – 

zachowując ostrożność – wybrać się np. na zakupy do pobliskiego sklepu. 

 Wychodząc poza teren szkoły uczeń zawsze informuje o tym dyżurującego 

nauczyciela lub opiekunów świetlicy. 

 Przebywania w parku bez opieki nie polecamy, z uwagi na możliwość spotkania 

nieciekawego towarzystwa. Z tych samych względów uważamy, że rodzicielskim 

zakazem powinny być objęte „wycieczki” na skarpę. 

 Po zakończeniu zajęć lekcyjnych w dalszym ciągu obowiązuje Kodeks Ucznia. 

 

 

 

 

 

HIGIENA, CHOROBY, URAZY 

 

Zdarza się, że w szkole dziecko poczuje się źle. Staramy się wówczas 

przeprowadzić wywiad, zmierzyć temperaturę, pomóc w miarę możliwości (np. podać 

kropelki żołądkowe), skontaktować się z Państwem, aby wspólnie ustalić do dalej. 

W przypadku urazów procedura jest podobna z tym, że jeśli sytuacja tego 

wymaga, równocześnie z telefonem do rodziców wzywamy Pogotowie Ratunkowe. 

Kilka razy do roku dokonujemy przeglądu stanu głów, próbując wykryć 

intruzów. Wtedy też dostaniecie Państwo informację o konieczności wykonania 

niezbędnych zabiegów higienicznych. Problem ten, nieco wstydliwy, jest niestety 

częsty w szkołach. 
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KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

NA TERENIE SZKOŁY 

 

 W naszej szkole w klasach 1-5 nie używamy telefonów komórkowych do celów 

innych niż utrzymywanie kontaktu z rodzicami w ważnych sprawach. Zakaz ten 

dotyczy również tabletów oraz wszelkiego typu konsol do gier elektronicznych. 

 Telefony, które będą używane niezgodnie z ich podstawowym 

(komunikacyjnym) przeznaczeniem, tablety, konsole do gier itp. będą trafiały 

do „aresztu” w sekretariacie i tam będą czekać na odbiór przez dorosłych. 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

 

 Informacji o zajęciach dodatkowych, na jakie zapraszamy w bieżącym roku 

szkolnym, szukajcie na szkolnej stronie WWW w zakładce „Propozycje zajęć 

dodatkowych”. Pojawią się one na początku września. 

 Szczegółowe informacje i zapisy – u prowadzących zajęcia. 

 Zajęcia zwykle „ruszają” w 2-3 tygodniu września. 

 Niektóre zajęcia są dodatkowo płatne. 

 

Drodzy Rodzice pamiętajcie, że wszystkie dzieci potrzebują też czasu, który 

spędzą według własnego pomysłu. Organizując im życie, ograniczamy 

samodzielność, pomysłowość, własną aktywność, które są istotą spontanicznych 

zabaw podwórkowo-świetlicowych. Później natomiast narzekamy na kłopoty 

z nawiązywaniem relacji społecznych przez dzieci. 
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PORZĄDEK W SZATNIACH, RZECZY ZAGUBIONE 

 

 Wiemy, że w naszej szkole w szatniach trudno jest utrzymać porządek. 

 Jest to w dużej mierze spowodowane brakiem odpowiedniej ilości miejsca 

na schowanie butów, stroju do WF, rolek, kasku, kurtki i innych potrzebnych rzeczy 

i swobodne przebieranie się w szatniach. 

 Ale problemem jest też zwykłe „bałaganiarstwo” niektórych uczniów, którzy 

rozrzucają swoje rzeczy gdzie popadnie. 

 

Co zrobić, żeby nasze rzeczy nie niszczyły się i nie ginęły: 

 

 do minimum ograniczyć ich ilości; 

 zamykać szafkę na kluczyk, jeśli to możliwe (kluczyki można zamówić u pani Eli); 

 podpisać rolki, kaski, worki, judogi. Dotyczy to również książek, zeszytów, 

piórników itp.; 

 zgub szukać na wieszakach w szatni, w „worze dziada” lub pytać panią Elę; 

 nie zostawiać w klasach i w szatni cennych przedmiotów: telefonów, aparatów, 

netbooków, okularów itp.; 

 jeśli widzicie leżącą na ziemi kurtkę – powieście ją na wieszaku,  

buty – odstawcie na półkę, a spodnie czy koszulę – zanieście do „wora dziada”. 

 

Mamy też kilka propozycji dla rodziców: 

 

 róbcie przegląd w szafkach szatniowych i pulpitach minimum raz w tygodniu, 

wspólnie z dziećmi; 

 konsekwentnie wymagajcie od dzieci utrzymywania porządku w szafkach 

szkolnych, ale również w ich pokoju, na biurku, w szafie, w zabawkach. 

Rzeczy porozrzucane mogą trafiać do domowego „wora dziada” i wychodzić 

z niego dopiero po dwóch tygodniach; 

 w przypadku zgubienia przez dziecko cennych ubrań, następne możecie kupić 

w sklepie z tanią odzieżą; 

 szukając zagubionej odzieży, korzystajcie z pomocy pani Eli. 

 

 

 Rzeczy niczyje – nieodebrane – 2 razy w roku będą trafiać do Caritas lub innych 

potrzebujących. 
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PRZEBIERANIA WF DLA DZIEWCZĄT 

 

W tym roku udało się nam wygospodarować na Puławskiej salę – przebieralnię 

WF dla dziewcząt z klas 2-5. Ważne jest więc, aby strój do zajęć (judoga i inne) były 

przechowywane w podpisanych workach z płótna. 

 

ROLKI 

 

W klasie 3 rozpoczynamy przygodę z rolkami podczas zajęć WF i po lekcjach. 

Proszę, aby rolki były przechowywane w podpisanej torbie na buty narciarskie razem 

z ochraniaczami. 

 

KASK NA GŁOWĘ 

 

Zdarza się, że dzieci przyjeżdżają do Szkoły na hulajnodze, deskorolce 

lub rowerze. Część z nich nie używa kasku (!). 

Przypomnę, że na terenie szkoły i poza nią, np. w parku, jazda na „jeździdle” 

bez kasku jest traktowana jako głupota i przestępstwo przeciwko zdrowiu. W takich 

sytuacjach „jeździdła” trafiają do aresztu na 48 godzin, a w przypadku recydywy 

wydajemy zakaz przyprowadzania „jeździdła” do szkoły. Przepis ten dotyczy także 

właściciela, który „jeździdło” oddał w nieodpowiedzialne ręce. 

Mam nadzieję, że wspólnie zadbamy o bezpieczeństwo dzieci. 

 

 

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ 

WAŻNE DOKUMENTY SZKOLNE 

 

 Statut STO: www.sto.org.pl 

 Statut szkoły: www.ssp26.pl → „O szkole” → „Ważne dokumenty” 

 Regulamin szkoły: www.ssp26.pl → „O szkole” → „Ważne dokumenty” 

 Procedura „6 kroków”: do wglądu w sekretariacie szkoły 

 WSO: www.ssp26.pl → „Strefa ucznia” → „Wewnątrzszkolny System 

Oceniania” 

 Regulamin opłat i windykacji: do wglądu w sekretariacie szkoły 

 Harmonogram roku szkolnego: www.ssp26.pl → boczne menu „Rok szkolny” 
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WYPRAWKA UCZNIA 

I WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE W KLASACH 1-3 

 

Wyprawka ucznia 

 Każdy wychowawca przekaże Wam listę potrzebnego ekwipunku szkolnego. 

Niektóre rzeczy mogą być kupowane do wspólnego – klasowego użytku. 

 

Wymagania przedmiotowe 

 O wymaganiach przedmiotowych z przedmiotów takich, jak: muzyka, plastyka, 

WF, religia czy język angielski opowiedzą uczniom na pierwszych lekcjach 

nauczyciele, można je również znaleźć na szkolnej stronie WWW w „Strefie ucznia”. 

 

 

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE W KLASACH 4-7 

 

 Każdy nauczyciel prowadzący przedmiot na pierwszych lekcjach przekaże 

i omówi z uczniami wymagania przedmiotowe. 

 Wymagania te powinny być wklejone do zeszytu przedmiotowego. 

 Wymagania znajdziecie również na szkolnej stronie WWW w „Strefie ucznia”. 

 

 

OPŁATY SZKOLNE 

 

Czesne 

1.420,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia) miesięcznie, płatne 

przez 10 miesięcy w roku (od września do czerwca) z góry do 10 dnia każdego 

miesiąca na konto SKT 134 tytułem „Czesne za nazwisko i imię ucznia” na konto: 

 

Samodzielne Koło Terenowe nr 134 STO 

ul. Puławska 97B 

02-595 Warszawa 

18 1600 1068 0003 0103 1619 6001 
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Darowizny na cele oświatowe 

Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury wspiera wszelkie działania 

prowadzone w naszej szkole. W związku z tym prosimy wszystkich mogących 

wspomóc jej działalność o wpłaty darowizn. 

 

numer konta: 

 

Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury 

ul. Puławska 97B 

02-595 Warszawa 

73 1600 1068 0003 0103 1596 9001 

 

(tytuł przelewu: „Darowizna na cele oświatowe”) 

 

 

Obiady Puławska 

 Obiady na Puławską dostarczać nam będzie firma „Maga-Smak”. 

 Można je jeść po złożeniu deklaracji obiadowej. 

 Za obiady płacimy z góry do 5 dnia miesiąca wyłącznie gotówką 

w sekretariacie szkoły. 

 

ceny obiadów (opcje): 

 pełny zestaw obiadowy – 13,00 zł 

 drugie danie – 9,50 zł 

 zupa – 4,50 zł 

 

 REZYGNACJĘ stałą z obiadów oraz ZMIANĘ wybranej opcji posiłku należy 

zgłaszać do sekretariatu poprzez przesłany Państwu mailem formularz elektroniczny 

lub w formie pisemnej. 

 

 ODWOŁANIE jednorazowe/czasowe obiadów (np. w związku z chorobą 

dziecka) prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo (ssp26@ssp26.pl) 

nieprzekraczalnie do godz. 8.45 w dniu nieobecności dziecka w szkole. 
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 W przypadku braku informacji o rezygnacji bądź odwołaniu obiadów – będą 

za nie pobierane należne opłaty. 

 

 W przypadku zadłużenia przekraczającego dwa miesiące – od następnego 

okresu rozliczeniowego aż do czasu uregulowania zaległej należności – dziecko 

nie będzie mogło korzystać z obiadów w szkole. 

 

PRZYPOMINAMY, że deklaracje obiadowe należy składać na każdy rok szkolny. 

 

 

Obiady Czeczota 

Obiady w siedzibie SSP 26 na Czeczota, będzie obsługiwała firma Intergo 

Roman Siekierko. 

Aby Państwa dziecko mogło korzystać z obiadów prosimy o wypełnienie 

przesłanej Państwu mailem deklaracji i dostarczenie jej do sekretariatu w szkole 

na Czeczota. 

 

Firma oferuje obiady w cenie: 

 pełny zestaw obiadowy – 13,00 zł 

 drugie danie – 12,00 zł 

 zupa – 3,00 zł 

 

Zasady korzystania z obiadów: 

1. Płatności można wnosić w sekretariacie szkolnym na Czeczota za wrzesień 

do 10 września, za następne miesiące do ostatniego dnia w miesiącu 

poprzedzającym, kwoty do zapłaty będą Państwu przesyłane drogą 

elektroniczną. 

2. Sposób odwoływania obiadów będący podstawą do odliczenia: 

 wysłana informacja (SSP26, imię, nazwisko, klasa i data kiedy dziecko nie je 

obiadu) najpóźniej do godz. 9.00 w dniu wydania obiadu: 

 SMS:     504 033 244 

 e-mail:   r.siekierko@gmail.com. 

Ewidencję odliczeń prowadzi firma INTERGO ROMAN SIEKIERKO. 

3. Zmiana w deklaracji tylko w formie pisemnej. 

 

Niewykorzystane środki finansowe zostaną rozliczone w następnym miesiącu. 
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Dobrowolne ubezpieczenie NNW 

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków płatne do 18 września br. 

gotówką u wychowawcy klasy. 

 

Ubezpieczyciel: 

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. 

https://www.interrisk.pl/dla_firm/osobowe/edu_plus/ 

 – warto zajrzeć na tę stronę, znajdziecie tam Państwo wiele cennych informacji 

 

suma ubezpieczenia: 12.000 zł (EDU PLUS OPCJA OCHRONA) 

zakres ubezpieczenia: 24 h/dobę, 365 dni w roku, cały świat, pozostałe warunki do wglądu 

składka: 58 zł lub 72,50 zł z uwzględnieniem ryzyka ‘sport’ wyłącznie dla uczniów 

uprawiających sport w klubach sportowych 

opiekun szkoły: Barbara Trzaska 501-752-092, e-mail: b_trzaska@wp.pl 

 

Zgłoszenie roszczenia możliwe jest poprzez formularz online dostępny pod adresem: 

https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1 lub druk do ręcznego wypełnienia pobrany 

z sekretariatu. 

 

Informacji o serii i numerze polisy oraz wysokości opłaconej składki udziela 

sekretariat szkoły. 

 

 

 

https://www.interrisk.pl/dla_firm/osobowe/edu_plus/
mailto:b_trzaska@wp.pl
https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
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Basen – doskonalenie pływania 

 Zajęcia z doskonalenia pływania dla uczniów z klas 1-7 są prowadzone przez 

p. Annę Lemańczyk oraz instruktorów Parku Wodnego „Warszawianka” w ramach 

zajęć dodatkowych „Rekiny z Puławskiej”. 

 

Aktualne terminy oraz wysokości opłat za zajęcia na basenie znajdują się na szkolnej 

stronie (www.ssp26.pl) w „Strefie Rodzica” – zakładka „Opłaty szkolne”. 

 

Płatności za semestr z góry na konto SKT nr 134 STO (18 1600 1068 0003 0103 

1619 6001) lub gotówką w sekretariacie należy dokonać: 

 

 350 zł – do końca września za I semestr, 

 350 zł – do końca lutego za II semestr. 

 

 Nie istnieje możliwość zwrotu należności za jednorazowe nieobecności 

na zajęciach spowodowane np. chorobą, natomiast dziecko może „odpracować” 

swoje nieobecności. 

 

 Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach wymaga formy pisemnej z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem przed datą rezygnacji. 

 

 

 

Biała i Zielona Szkoła i inne wyjazdy. 

 Płatne na konto SKT nr 134 STO lub do kasy szkoły – wg aktualnej kalkulacji. 

 

 

 

Wycieczki, wyjścia do kina itp. 

 Wg uzgodnień z wychowawcami klas. 
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 We wszystkich sprawach ważnych i tych trochę mniej ważnych, w razie pytań 

i wątpliwości w sprawie opłat prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, który jest 

czynny: 

 

PUŁAWSKA 

 

poniedziałek-piątek w godz. 800-1700 

 

telefon (22) 844-00-96 

fax (22) 844-97-17 

tel. kom. (+48) 691-945-445 

e-mail: ssp26@ssp26.pl 

 

 

CZECZOTA 

 

poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek w godz. 730-1430 

środa w godz. 730-1800 

 

tel. kom. (+48) 517-801-309 

e-mail: sekretariat.czeczota@ssp26.pl 

 

 

 

 

 

 

 W przypadku znacznych opóźnień w realizowaniu płatności zmuszeni 

będziemy podjąć kroki zmierzające do egzekucji należności. 

 Procedura ta wszczynana jest z urzędu, gdy wysokość zadłużenia z tytułu opłat 

za szkołę przekroczy łączną kwotę dwukrotnego czesnego, czyli 2.840,- zł. 

 Z upoważnienia Zarządu SKT nr 134 STO egzekucję prowadzi firma 

windykacyjna JJM Polska z Sosnowca. 


