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Wasze dzieci mają tylko Was.
Jedynie wychowanie może zmienić świat.
Bruno Ferrero

Informacje dla kandydatów do
Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Śremie

1. 17 marca 2022 (czwartek godz. 16.00 - 18.00) - przeprowadzenie spotkania z
kandydatami w celu oceny ogólnych umiejętności na poziomie wieku rozwojowego
oraz oceny dojrzałości społecznej i emocjonalnej dziecka - spotkania w klasach z
nauczycielami. W tym samym czasie odbędzie się rozmowa rekrutacyjna z rodzicami
(prawnymi opiekunami). Prosimy o przybycie o wyznaczonej godzinie tylko jednego
opiekuna. Spotkanie z przyczyn pandemicznych może zostać odwołane.

2. 14 maja 2022 (sobota godz. 11.00-15.00) – przymiarka strojów szkolnych dla uczniów
przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej.
Stroje szkolne - producent
Firma MARK, ul. Kaprów 4B, 80-316 Gdańsk
NIP: 584-196-30-47
e-mail: biuro@mark-mundurki.pl, web: www.mark-mundurki.pl, tel: 502 504 346,
501 501 807 sklep internetowy:
https://mark-mundurki.pl/Main/Main/GetAccessToSchool
Hasło do sklepu: kceik

3. 25 czerwca 2022 (sobota godz. 11.00 – 13.00) – kiermasz używanych strojów
szkolnych.

4. 30 sierpnia 2022 (wtorek) – spotkanie integracyjne uczniów i wychowawców klas na
Serdecznej Osadzie k. Mełpina (Ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy parafii NSJ w
Śremie); koszt 20 złotych w sekretariacie do 26 sierpnia.

5. 31 sierpnia 2022 (poniedziałek) – wybór zajęć dodatkowych w systemie i.kcek.pl
(wybieramy dwa dodatkowe zajęcia).

6. Podręczniki i ćwiczenia dla każdego ucznia zapewnia szkoła – przekazanie pakietów
na początku września.
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Strój szkolny dla dziewczynek klas I-IV szkoły podstawowej:

LP. Strój codzienny Cena Uwagi
1. sukienka w kartkę z logo 120,00
2. polo białe krótki rękaw 45,00
3. polo białe długi rękaw 55,00
4. polar czerwony z logo 80,00
5. t-shirt biały z logo (wf) 30,00
6. spodenki (wf) 40,00
7. obuwie w kolorze stonowanym - we własnym zakresie
8. wprasowalnik 30 szt. (dla chętnych) 45,00 imiennik do wprasowania

Strój galowy Cena
9. sukienka w kratkę z logo (jw.) -
10. koszula niebieska krótki rękaw lub 65,00
11. koszula niebieski długi rękaw 65,00
12. sweterek czerwony rozpinany 98,00
13. fuler 45,00
14. rajstopy białe 2 szt. (dla chętnych) 48,00
15. obuwie ciemne: baleriny lub tenisówki - we własnym zakresie

RAZEM

Strój szkolny dla chłopców klas I-IV szkoły podstawowej:

LP. Strój codzienny Cena Uwagi
1. sweterek bordowy z logo 98,00
2. polo białe krótki rękaw 45,00
3. polo białe długi rękaw 55,00
4. polar granatowy z logo 80,00
5. spodnie ciemny granat 95,00
6. t-shirt biały z logo (wf) 30,00
7. spodenki (wf) 40,00
8. obuwie w kolorze stonowanym - we własnym zakresie
9. wprasowalnik 30 szt. (dla chętnych) 45,00 imiennik do wprasowania

Strój galowy Cena
10. sweterek bordowy z logo (jw.) -
11. koszula niebieska krótki rękaw lub 65,00
12. koszula niebieski długi rękaw 65,00
13. spodnie ciemny granat (jw.) -
14. krawat 45,00
15. obuwie ciemne: galowe lub tenisówki - we własnym zakresie

RAZEM


