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Szanowni Państwo.

W Waszych rękach znajduje się pierwszy w tym roku szkolnym numer Biuletynu Szkoły
Podstawowej nr 53 w Krakowie, do lektury którego serdecznie zapraszam. Znajdą w nim Państwo
wybrane informacje na temat działalności szkoły i jej pracy w nowym roku szkolnym 2016/2017.
Jak zawsze zapraszam Państwa do odwiedzin strony internetowej szkoły: www.sp53krakow.pl
To właśnie tam znajdują się na bieżąco aktualizowane wiadomości i informacje dotyczące naszej
szkoły.
Korzystając z okazji apeluję do wszystkich, którzy na rzecz szkoły chcieliby przekazać swój 1%
podatku. Do tej pory, dzięki Państwu, z tego tytułu szkoła zakupiła liczne nowości książkowe do
biblioteki, w znaczący sposób wzbogacając jej księgozbiór, który służy zarówno Uczniom jak i
Nauczycielom. Zapraszam do ponownego przekazywania 1% podatku. Szczegóły jak można to
zrobić znajdą Państwo na stronie internetowej oraz w bieżącym numerze Biuletynu Szkoły
Podstawowej nr 53.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę wszystkim Nauczycielom, Uczniom i ich
Rodzicom oraz Pracownikom administracji i obsługi samych dobrych dni, optymizmu i pogody
ducha w bieżącym roku szkolnym.

Ewa Wodnicka – Dyrektor Szkoły

Prośba o przekazanie 1 % podatku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie – szczegóły na
stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli chcesz pomóc wszystkim uczniom
Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie
prosimy przekaż
1 % swojego podatku
dla Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”
– Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie.
Dla wszystkich osób zainteresowanych przekazaniem 1% dla naszej szkoły
podajemy instrukcję wypełnienia odpowiednich rubryk
w PIT 28,36,36L,37,38 lub 39:
1.
W RUBRYCE WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
wpisujemy NR KRS: 0000052078
2.
W RUBRYCE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
wpisujemy cel szczegółowy:
dla Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie.

Zebraną kwotę przeznaczymy na zakup pomocy naukowych
dla uczniów.
Dziękujemy!!!

O czym warto wiedzieć?
Strona internetowa szkoły: www.sp53krakow.pl
Sekretariat Szkoły czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 15.00.
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Opieki Przedlekarskiej czynny jest od wtorku do piątku w
godzinach 7.30 – 15.00 (w 1-szy czwartek miesiąca gabinet nieczynny).
Świetlica Szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30.
Biblioteka Szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 7.00 –
14.30, wtorek 7.30 – 17.30, środa 7.00 – 15.00, czwartek 7.30 –17.30, piątek 7.30 –14.30.
W Bibliotece Szkolnej można skorzystać z Internetu, xero i drukarki. W zasobach biblioteki bogaty
wybór literatury dla dzieci, przygodowej, popularnonaukowej. Na miejscu można przeczytać tekst
potrzebnej lektury w sytuacji, gdy pozostałe egzemplarze zostały już wypożyczone. Biblioteka
prenumeruje liczne czasopisma, z których można korzystać na miejscu. Tutaj znajdują się również
potrzebne teksty i artykuły do konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych w
bieżącym roku szkolnym.
Rada Rodziców prosi o wpłaty na KOMITET RODZICIELSKI na rok szkolny 2016/2017
Kwota składki na jedno dziecko - 40 zł
Kwota składki na drugie dziecko - 25 zł
Kolejne dzieci zwolnione z opłat.
Składki prosimy przekazywać do skarbników klasowych, którzy proszeni są o przelew na
konto Rady Rodziców
UWAGA - ZMIANA NUMERU KONTA od 10 października 2016 roku !!!
numer konta: 80 1140 2004 0000 3102 7646 1193
Mleko białe dla uczniów jest darmowe. Wydawane jest we wtorki, czwartki i piątki na
przerwach o godzinie 8.55 i 9.50 oraz 12.40 i 13.40.
Owoce i warzywa w klasach I – III wydawane są w poniedziałki i środy na przerwach o
godzinie 8.55 i 9.50 oraz 12.40 i 13.40.
Szkoła otwarta jest w dni robocze od godziny 6.55.
Wszystkie dzieci obowiązkowo muszą posiadać worki lub reklamówki na pantofle
zastępcze. Obuwie zmienia się na parterze szkoły. Po zakończeniu zajęć obuwie uczniowie
zabierają do domu.

Wycieczki i inne formy zajęć edukacyjnych.

1. Krakowskim tropem osobliwości i obronności.
30 września 2016 roku klasy III a i III g zwiedzały Kraków w ramach XII Międzyszkolnego Konkursu
Wiedzy o Krakowie „Krakusek” 2016/17. Była to pierwsza wycieczka pod hasłem ,,Krakowskim
tropem osobliwości i obronności”. Dzieci pod okiem przewodników pokonały trasę o Barbakanu do
Kościoła św. Andrzeja.

Wojciech Kaja
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