
WITAMY  W  GIMNAZJUM 

  

 

I/ OSOBY  DO  SKONTAKTOWANIA  W  GIMNAZJUM 

 

 

 

 

DYREKTOR  NACZELNY 

 
Prowadzacy szkole wraz z trzema zastepcami 

 

 

ZASTEPCA ZASTEPCA D/S SEGPA ZARZADCA 
 

Wraz z dyrektorem 

naczelnym zarzadza 

klasami 

 

 

Wraz z dyrektorem 

naczelnym zarzadza 

klasami SEGPA 

Sekcja Nauczania 

Ogolnego i Adaptacyjnego 

 

Zajmuje sie pomoca 

materialna i finansowa w 

skolaryzacji, a takze 

obiadami 

 

            

 

 

Sekretarka :  

 

Zajmuje sie zapisami do szkoly, prowadzeniem dokumentow administracyjnych, 

podaniami o stypendium, kartami autobusowymi itp… 

 

Naczelny Doradca do spraw nauczania :  
 

Wraz z asystentami do spraw nauczania, kontroluje przebieg skolaryzacji 

waszego dziecka : nieobecnosci, spoznienia, zachowanie… 

 

Glowny  nauczyciel: 1 na klase 

 

Jest on przedstawicielem nauczycieli w klasie waszego dziecka ; prosimy nie 

wahac sie w umowieniu sie na spotkanie z nim. 

 

 

Asystent Socialny :  

 

Pomaga ona w znajdowaniu rozwiazan waszych problemow osobistych lub/i 

zwiazanych z nauka. 



 

Pielegniarka :  

 

Wraz z lekarzem szkolnym, zapewnia ona opieke nad zdrowiem waszego 

dziecka od momentu rozpoczecia szkoly do gimnazjum.. 

 

Doradca do spraw orientacji psycholog :  

 

Pomaga on waszemu dziecku w przygotowaniu projektu ukierunkowujacego. 

 

 

 

II/ WASZE  SPOTKANIA  W  GIMNAZJUM 

 

 

A/ Zebrania : 

 

1. We wrzesniu : 

 

Ekipa edukacyjna przedstawia i objasnia organizacje roku szkolnego. Rodzice 

dzieci klasy 6 zwiedzaja budynek szkoly. 

 

2. Wreczenie biuletynow :  
 

Glowny nauczyciel przyjmuje was i przedstawia wyniki waszego dziecka w 

pierwszych trzech miesiacach roku szkolnego oraz odpowiada na wasze pytania. 

Obecnosc na tym spotkaniu jest niezbedna. 

 

 

 

 

 

 

B/ Wymiany 

 

1. Dni otwarte w szkole : 

 

W okresie wakacji szkolnych wasze dziecko jest przyjete w gimnazjum na 

zajeciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. 

 

2.  «  Walizka Rodzicow» : 

 



Trzy spotkania w roku pozwola na wymiane uwag z innymi rodzicami na tematy 

zwiazane z waszymi dziecmi : przystosowanie do zycia w klasie 6, sen… 

 

3. « Otworzyc szkole rodzicom aby ulatwic ich integracje. »  
 

Nauczyciele i czlonkowie organizacji dzielnicowych, przyjmuja was na rozne 

zajecia : nauka jezyka francuskiego, prezentacja Francji i jej organizacji, 

poznawanie szkoly francuskiej… 

 

 

 

Gimnazjum cieszy sie z przyjecia dzieci pochodzacych z wielu roznych krajow. 

To bogactwo wielokulturowe ma pozwolic kazdemu z nas nauczyc sie odkrywac 

innego, szanowac go, potrafic razem zyc. 

Aby skolaryzacja waszego dziecka zostala zwienczona powodzeniem i 

pozwolila mu stac sie szczesliwym i odpowiedzialnym obywatelem. 


