III. Godziny pracy specjalistów: psychologa, pedagoga oraz logopedy zamieszczone
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Akademia Rodzica
I. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017:
Semestr I
01.09.2016r. – 05.02.2017r.
Semestr II
06.02.2017r. – 23.06.2017r.
Ferie zimowe:
13 luty –24 luty 2017r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2016r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 kwietnia - 18 kwietnia 2017r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniu 23 czerwca 2017r..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydarzenia czekające nas w najbliższym czasie:
08.09.2016r. – Spotkanie Rady Rodziców godz.18:00
16.09.2016r. – 21.09.2016r. – XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki (Każdy wychowawca
planuje zajęcia dla swojej klasy)
16.09.2016r. – Kampania „Sprzątanie Świata”
30.09.2016r.– 10.10.2016r. - Głosowanie na Wrocławskie Budżety Obywatelskie – Nasz
projekt #586
29.09.2016r. – Wybory do Samorządu Uczniowskiego
30.09.2016r. – Dzień Chłopca
02.10.2016r. – Dzień Koloru- Dzień koloru pomarańczowego/brązowego
08.10.2016r. –”Święto Dyni” –Festyn szkolno-przedszkolny – zachęcamy do współpracy i
udziału w Grze Miejskiej na terenie Psiego Pola „Dynia Go”, której autorką jest mama
Michała Dudka z klasy Ia (www.globtroterek.com)
14.10.2016r. – Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznowychowawczych, ale nie opiekuńczych. Uczniowie będą mieli zaplanowane inne niż lekcje
zajęcia.
Zachęcamy wszystkich Rodziców do skorzystania z oferty XIX Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki we Wrocławiu, który odbędzie się w dniach 16-21 września 2016 r. http://www.festiwal.wroc.pl/2016/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Terminarz spotkań z rodzicami:
Spotkanie z Rodzicami
Konsultacje z Rodzicami
Spotkanie z Rodzicami/Warsztaty
Konsultacje z Rodzicami/Kiermasz świąteczny
Spotkanie z Rodzicami
Spotkanie z Rodzicami/ Kiermasz świąteczny
Konsultacje z Rodzicami
Spotkanie z Rodzicami

08.09.2016r.
20.10.2016r.
17.11.2016r.
15.12.2016r.
09.02.2017r.
06.04.2017r.
18.05.2017r.
08.06.2017r.

będą na szkolnej stronie internetowej http://spmarcopolo-wroclaw.familijny.pl/ oraz na
tablicy informacyjnej w holu głównym. Informacje od p. psycholog Katarzyny Matuszak
w załączeniu. Konsultacje, odbywać się będą po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu.
IV. Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z Procedurami dotyczącymi
bezpieczeństwa, Polityką ochrony Dzieci, Procedurami postępowania w sytuacjach
trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży
demoralizacją. Procedury dostępne są na tablicach informacyjnych i rozesłane zostaną
drogą mailową.
V. Wszyscy Rodzice uczniów klas pierwszych będą mieć pełny dostęp do dziennika
elektronicznego LIBRUS – koszty dostępu pokrywa Szkoła. Każdy z Rodziców oraz
uczniów, otrzyma kod dostępu do Dziennika. Wszelkich informacji dotyczących logowania
udziela wychowawca oraz p. Aleksandra Ligenza – nauczyciel zajęć komputerowych.
Strona do logowania: www.dziennik.librus.pl.
VII. Akcje „Szklanka mleka” – bezpłatne mleko oraz „Owoce i warzywa w szkole”
dla wszystkich chętnych uczniów, rozpoczną się pod koniec września 2016r. Rodziców,
którzy nie wypełnili deklaracji, proszeni są o uzupełnienie deklaracji
VIII. Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dzieci
przewlekle chorych–prosimy o dostarczenie kserokopii takiego orzeczenia do sekretariatu
do celów PFRON .
IX. Informacje nt propozycji szkolnego ubezpieczenia znajdują się w załączniku oraz na
tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej.
X. Przypominamy wszystkim nowym uczniom, o dostarczenie do sekretariatu zdjęć do
legitymacji szkolnych.
XI. Zajęcia dodatkowe (bezpłatne) w Szkole KANON rozpoczną się po 16 września –
harmonogram w załączeniu. Szachy i zajęcia filmowe ruszają w już w przyszłym tygodniu.
XII. Drodzy Rodzice, nasza szkoła bierze udział w Konkursie edukacyjnym „Bezpiecznie
Tu i Tam”, który ma na celu podniesienie kompetencji dzieci i ich rodziców w zakresie
bezpieczeństwa w Internecie. Konkurs trwa od września 2016 roku do marca 2017 roku.
Czego dowiedzą się rodzice?
W trakcie konkursu rodzice dowiedzą się, jakie zasady bezpiecznego korzystania z sieci
przekazać dziecku, jak pomóc mu unikać zagrożeń online i jak reagować, gdy coś
niepokojącego spotyka dziecko w sieci. Ponadto, dzięki informacjom o tym, w jaki sposób
i do jakich celów młodzi ludzie wykorzystują Internet, rodzice lepiej poznają i zrozumieją
świat online.
Konkurs internetowy dla rodziców i opiekunów Bezpiecznie Tu i Tam zawiera zestaw
cennych porad na temat bezpieczeństwa dziecka online. Wyposaża dorosłych w praktyczną
wiedzę na temat wychowania dziecka w dobie nowych mediów, a także informuję
o narzędziach ochrony młodych internautów. Kurs jest dostępny nieodpłatnie pod adresem:
fundacja.orange.pl/konkurs
Jak działa kurs?
Kurs składa się z pięciu modułów tematycznych w formie Wyzwań, które rodzic może
zrealizować w dowolnym czasie. Każdy moduł rozpoczyna się krótkim filmem, który
w przystępny sposób prezentuje podstawowe zagadnienia.

Aby pogłębić wiedzę, warto przejść wszystkie etapy oraz zapoznać się z dodatkowymi
materiałami edukacyjnymi. Użytkownik kursu może też zadać pytanie ekspertowi poprzez
specjalny formularz. Przejście jednego modułu trwa około 20 minut.
Zalogowani użytkownicy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i mają
możliwość śledzenia swoich postępów.
Każdy certyfikat to kolejne punkty dla szkoły w Konkursie.
Dzieci w ramach konkursu wezmą udział w cyklu zajęć edukacyjnych z pedagogiem
szkolnym oraz zrealizują trzy zadania konkursowe – rywalizacja na słowa, obrazy oraz na
multimedia.
Nagrody
Wspólny wysiłek dzieci, rodziców i nauczycieli zostanie nagrodzony Certyfikatem dla
zwycięskiej szkoły. Zwycięska placówka zostanie wyposażona w sprzęt multimedialny
o wartości 30 000 złotych. Najbardziej zaangażowane szkoły otrzymają nagrody
wyróżniania – sprzęt dydaktyczny. Uczniowie, którzy zwyciężą w 3 zadaniach
konkursowych, otrzymają nagrody w postaci tabletów, gier planszowych i gadżetów
konkursowych.
Wykaz nagród określa Regulamin Konkursu Bezpiecznie Tu i Tam znajdujących się na
fundacja.orange.pl/konkurs w zakładce Konkurs.
Bardzo prosimy wszystkich rodziców, o pomoc w zdobywaniu dodatkowych punktów
dla szkoły Marco Polo 
Pedagog szkolny -Monika Rzewnicka

XII. Nasz placówka złożyła wnioski o dofinansowanie dwóch projektów, na których
rozstrzygnięcie czekamy:
- „Mały człowiek – duże perspektywy” na kwotę 515 584,44 zł na organizację w cyklu
trzyletnim zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody, robotyki, na budowę ogródka
sensorycznego, zakup i przeszkolenie specjalistów w zakresie metody biofeedback, zajęć
psychologicznych dt. walki z agresją oraz realizację turnieju szachowego.
- „ Łączymy pokolenia” na kwotę 15 475 zł w ramach Rządowego programu na lata 20142016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na organizację zajęć dla uczniów oraz ich dziadków,
podczas których różne pokolenia będą wspólnie oglądać bajki i filmy ze swoich lat
dzieciństwa, śpiewać wspólnie piosenki, które znajdą się w opracowanym wspólnie
i wydrukowanym śpiewniku, wspólnie tworzyć podczas spotkań twórczych z rzemiosłem
oraz udadzą się razem na wycieczkę po Wrocławiu.
XIII. Wszystkim Rodzicom przypominamy o noszeniu mundurków lub w przypadku braku
mundurka o stonowany strój ucznia.
XIV. W umowach szkolnych, nastąpiła zmiana dt przetwarzania danych osobowych
i wizerunku osób trzecich (str. 6 umowy), w umowach dt. cateringu zmianie uległ §4,
dodano pkt.5 informujący o konieczności terminowej płatności za wyżywienie, oraz
konsekwencji w przypadku braku takiej zapłaty we wskazanym terminie. Wszyscy Rodzice
są proszeni o podpisanie podczas zebrań i oddanie wychowawcy aneksu dt. szkoły, a
Rodzice korzystający z wyżywienia o podpisanie aneksu dt. cateringu.
Opracowanie: Monika Schmidt-Rauchut – dyr. PSP Marco Polo
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