Ełk, dnia 01 kwietnia 2016 roku

Drodzy uczniowie klas szóstych!
Wkrótce kończycie naukę w szkole podstawowej. Jednak już obecnie zapewne
myślicie o nowej szkole – o gimnazjum i być może trochę niepokoicie się. Pragnę Was
zapewnić, iż wszystko będzie w porządku. Nasze gimnazjum, a wkrótce już Wasze, stara się
być szkołą przyjazną dla wszystkich, ale Wy, nowi uczniowie, również będziecie musieli na
to pracować. O tym i o wielu innych sprawach będziemy rozmawiać we wrześniu. Są jednak
informacje, które chcę Wam przekazać już w tej chwili, a mianowicie:
 od 05.05 do 22.06 br. powinniście złożyć podania (wzór podania otrzymacie od
obecnego wychowawcy),
 do klasy sportowej od 05.05. do 20.05
 w dniach 24 – 28 czerwca br. należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej, zaświadczenie ze sprawdzianu końcowego oraz aktualne zdjęcie
do legitymacji szkolnej,
 podręczniki zapewnia szkoła, otrzymacie je we wrześniu,
 na zajęcia wychowania fizycznego należy przygotować sobie białą koszulkę i czarne
spodenki,
 na uroczystości szkolne wszyscy uczniowie obowiązkowo ubierają stroje galowe, tj.
biała bluzka (koszula) i ciemne spodnie (spódnice),
 w szkole obowiązuje określone obuwie zmienne (najlepiej halówki, trampki bądź
półtrampki), koniecznie na jasnej podeszwie,
 wśród wielu naszych szkolnych tradycji znajduje się strój codzienny uczniów –
jednolite granatowe bluzy, a na ciepłe dni – granatowe koszulki. Zarówno na bluzach
jak i na koszulkach znajduje się LOGO SZKOŁY.


UWAGA, UWAGA ! - we wrześniu u wychowawcy będziecie mogli zamówić strój
szkolny; zatem proszę, abyście nie kupowali innych – będą nieodpowiednie ponieważ
nie będzie na nich logo szkoły.
Ważną informacją jest to, iż w naszym gimnazjum, o ile będą chętni, powstanie
klasa sportowa, będzie to klasa pływacka.

Po lekcjach obowiązkowych będziecie mogli uczęszczać na różnorodne zajęcia
pozalekcyjne:
 koła przedmiotowe (ze wszystkich przedmiotów),
 szkolny teatr,
 szkolny kabaret,
 zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych,
 zajęcia fakultatywne dla klas trzecich z przedmiotów egzaminacyjnych,
 sekcje sportowe,
 zespoły redakcyjne i dyskusyjne,
 grupy taneczne,
 zespół wokalno – instrumentalny,
 szkolny wolontariat.

Na zakończenie chcę Wam powiedzieć, że zarówno ja, jak i pozostali nauczyciele,
a także Wasi starsi koledzy, czekamy na spotkanie z Wami. Jeżeli wcześniej zechcecie poznać
nową szkołę zapraszam Was i Waszych Rodziców do naszego gimnazjum na specjalne
spotkanie w dniu 23 maja o godz. 1630.
Ci, którzy nie będą mogli odwiedzić nas w wyżej wymienionym terminie, mogą to
uczynić w zasadzie każdego innego dnia w ciągu tygodnia.
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P.S. Powyższe informacje znajdziecie również na stronie www naszej szkoły.

