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Filmik "Nasza szkoła SP3 Bytom"
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 w BYTOMIU
OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Rekrutacja uczniów - od 22 marca do 12 maja 2017r.
Rekrutacja dodatkowa - od 12 do 30 czerwca 2017r.
Zgłoszenia lub wnioski dotyczące zapisu dzieci do szkoły
będą przyjmowane od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.
Zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem
dostępne są na szkolnej stronie internetowej
lub w sekretariacie szkoły.
Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć dzieci 6-letnie
(rocznik 2011) które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.
INFORMACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Po weryfikacji wszystkich wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu na rok szkolny 2017/2018,
Komisja Rekrutacyjna ogłasza, że wszyscy kandydaci spełnili kryteria
rekrutacji i zostali przyjęci.
Imienna lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej jest
udostępniona na tablicy informacyjnej w szkole.
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Wełna
Pobierz dokument:
Formularz zgłoszenia dziecka
do szkoły podstawowej rejonowej
Pobierz dokument:
Wniosek o przyjęcie dziecka
do szkoły podstawowej/spoza rejonu

w klasach 1-3
WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
Przybory w piórniku:
&bull;pióro na naboje (od II semestru)
&bull;miękki ołówek &ndash; 2 szt. (HB, 2B)
&bull;kredki ołówkowe
&bull;gumka
&bull;temperówka z pojemnikiem
&bull;linijka
&bull;nożyczki o zaokrąglonej końcówce
W teczce - walizce:
&bull;klej w sztyfcie
&bull;teczka na gumkę &ndash; 2 szt.
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&bull;koszulki A4 &ndash; 10 szt.
&bull;blok rysunkowy i techniczny
&bull;blok rysunkowy i techniczny z kolorowymi kartkami
&bull;kredki świecowe
&bull;farby plakatowe, kubek, pędzel cienki i gruby
&bull;papier kolorowy(zwykły bez kleju)
&bull;bibuła (różne kolory)
&bull;plastelina
Zeszyty:
&bull;zeszyt informacji &ndash; od pierwszego dnia
(dane na pierwszej stronie: imię i nazwisko,
data i miejsce urodzenia, PESEL dziecka, adres,
imiona rodziców, telefony kontaktowe)
&bull;zeszyty w cienkie linie i kratkę (16 kartkowe)
Wszystkie rzeczy muszą być podpisane.
Strój gimnastyczny w podpisanym worku:
&bull;obuwie zmienne z gumowa jasną podeszwą
&bull;biała koszulka
&bull;czarne lub granatowe spodenki
Strój galowy:
&bull;biała bluzka / koszula
&bull;czarne lub granatowe spodnie/ spódnica
Uczniowie uczęszczający na religię:
"Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"
podręcznik + zeszyt ćwiczeń wyd. WAM Kraków
(używane do nabycia w bibliotece szkolnej)

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

http://www.sp3.bytom.pl

Kreator PDF

Utworzono 23 September, 2017, 11:08

