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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 w roku szkolnym 2014/2015. Informuję Państwa,
że najbardziej aktualne wiadomości o szkole i jej funkcjonowaniu można znaleźć na stronie
internetowej szkoły. Jest ona na bieżąco aktualizowana. Szczególnie polecam zakładkę: informacje,
gdzie znajdują się między innymi ważne dokumenty oraz koła zainteresowań dla uczniów.
Zapraszam do jej odwiedzin: www.sp53krakow.pl
Pragnę Państwa poinformować, że bieżącym roku szkolnym podjęliśmy działania mające na celu
uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Na Radzie Pedagogicznej rozpoczynającej rok
szkolny 2014/2015, powołany został Zespół Nauczycieli do Spraw Promocji Zdrowia. Mam wielką
nadzieję, że dzięki różnorodnym działaniom podejmowanym na terenie szkoły, w niedalekiej
przyszłości nasza placówka znajdzie się w gronie Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Sprawozdania z tej działalności szkoły w tej materii znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły
w zakładce: informacje.
Pragnę się również podzielić z Państwem informacją, że 14 października, zgodnie z tradycją naszej
szkoły, będzie miało miejsce uroczyste ślubowanie - ważny dzień dla wszystkich Uczniów klas
pierwszych. Wszyscy Oni po przyrzeczeniu na sztandar szkoły zostaną włączeni do społeczności
szkolnej.
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 oraz zbliżającego się Dnia Komisji Edukacji
Narodowej, życzę wszystkim Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom oraz pracownikom
administracji i obsługi dobrego roku szkolnego.

Ewa Wodnicka – Dyrektor Szkoły

Wybrane informacje o szkole.

A – strona internetowa z najbardziej aktualnymi informacjami: www.sp53krakow.pl
B – godziny dyżurów Dyrekcji :
mgr Ewa Wodnicka – dyrektor szkoły, poniedziałek 13.00 – 14.00
mgr Elżbieta Panufnik Buczek – wicedyrektor, wtorek 11.40 – 12.25, piątek 10.40 – 11.25
mgr Halina Krawczak – wicedyrektor, poniedziałek 7.30 – 8.30, wtorek 10.00 – 11.00
C – godziny pracy świetlicy: 7.00 – 17.30
D – godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – czwartek 8.00 – 15.00
E – obiady na stołówce wydawane są w godzinach: 11.00 – 14.00
F – wpłaty na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2014/2015:
składka na jedno dziecko 50 zł, na drugie 25 zł, każde kolejno dziecko zwolnione z opłat,
składki prosimy przekazywać do skarbników klasowych,
kontakt z Radą Rodziców: rodzice53@gmail.com
G – wszystkich Rodziców prosimy o niewchodzenie po dzieci na korytarze piętra starej i nowej części
szkoły, dzieci same lub pod opieką wychowawcy schodzą do szatni.

Szkoła Promująca Zdrowie.

Edukacja zdrowotna jest od wielu lat ważnym elementem Programu Wychowawczego naszej szkoły.
W obecnym roku szkolnym 2014/2015 Rada Pedagogiczna zadeklarowała gotowość przystąpienia
szkoły do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W przeprowadzonych badaniach
ankietowych i sondażowych deklaracja ta została poparta przez uczniów i większość rodziców.
W ciągu najbliższego roku na terenie naszej szkoły podejmiemy szereg działań związanych z promocją
zdrowia. Zapraszamy na stronę internetową szkoły: sp53krakow.pl, informacje – szkoła promująca
zdrowie.
Dorota Pabian – koordynator oraz
Małgorzata Drożdż, Agnieszka Biela, Gloria Gatner, Beata Pabiś, Monika Jopek, Joanna Buławka,
Krzysztof Gacek, Adam Kroczek, Przemysław Ostrowski, Piotr Zaraska

Praca szkolnej biblioteki.
W roku szkolnym 2014/2015 biblioteka zaprasza od poniedziałku do piątku w następujących
godzinach:
poniedziałek: 7.00 – 15.00
wtorek 7.30 – 17.00
środa 7.00 – 16.00
czwartek 7.30 – 17.00
piątek 9.00 – 15.30.
Do dyspozycji czytelników jest Internetowe Centrum Informacji, z czterema komputerami z dostępem
do Internetu. Na miejscu można skorzystać z drukarki oraz xero. Nauczyciele bibliotekarze na bieżąco
aktualizują i wzbogacają księgozbiór, który przeznaczony jest dla wszystkich klientów biblioteki.
Biblioteka prenumeruje liczne czasopisma m. in. „Wiedza i życie”, „Poznaj Świat”, „Victor Junior” i
inne. Na miejscu zawsze można znaleźć niezbędne materiały i teksty do konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W bibliotece można również uzyskać ważne
informacje na temat szkół gimnazjalnych oraz zasad rekrutacji do nich Uczniów obecnych klas
szóstych (wszelkich wiadomości udziela Grzegorz Bil w godzinach swojej pracy, który na terenie
szkoły odpowiada za przebieg elektronicznej rekrutacji do szkół gimnazjalnych).
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług biblioteki.
Grzegorz Bil – nauczyciel bibliotekarz

Wycieczki i inne formy zajęć edukacyjnych.
A - Zielona szkoła klas trzecich. Uczyliśmy i bawiliśmy się wesoło!
W okresie od 22 do 26 września klasy trzecie przebywały na zielonej szkole w ośrodku Domu
Wczasów Dziecięcych w malowniczej Porąbce, położonej nieopodal Jeziora Międzybrodzkiego, u stóp
Beskidu Małego. Pogoda zaskoczyła nas późno jesiennymi temperaturami i opadami, ale nie zepsuła
wesołego nastroju i ciekawości: jak to będzie? A działo się wiele… Dla Wszystkich uczestników zostały
przygotowane w ośrodku atrakcyjne formy aktywności sportowej: piłka koszykowa, siatkowa i nożna,
wycieczki piesze oraz podchody. Zorganizowane były także zajęcia taneczno – rozrywkowe, na
których świetnie się bawiliśmy. Dzieci „prześcigały się” w doborze strojów na „pokaz” mody,
angażowały w konkursy literackie i plastyczne. Zwieńczeniem pobytu był ostatni wieczór z „piżama
party”. Trzeba przyznać, że bardzo atrakcyjne dla wszystkich było oglądanie filmu w piżamach, w
dużej świetlicy, otulonych w koce i z poduchami pod głową… W tym gąszczu wrażeń dzieci znalazły
również czas, żeby napisać kartki pocztowe z pozdrowieniami dla swoich bliskich i zaglądnąć do
podręczników! Podczas całego pobytu kuchnia była wyśmienita i nawet największe „niejadki” nie
miały powodów do narzekań. Wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni i pełni nowych doświadczeń.
Agnieszka Biela, Anna Gorzkowska, Justyna Lewandowska, Iwona Przytuła

B – Klasa I e w Teatrze Groteska
We wrześniu klasa 1E udała się do Teatru Groteska w celu obejrzenia przedstawienia pt. "Kukułcze
jajo czyli ptasie przygody Misia". Głównym bohaterem jest miś o bardzo dobrym serduszku, który
widząc w lesie porzucone kukułcze jajo bez wahania postanawia je wysiedzieć. Decyzja ta staje się
początkiem wielu zabawnych przygód, w które zamieszani są liczni mieszkańcy lasu. Pełna ciepła i
humoru opowieść uczy, że niejednokrotnie warto schować honor do kieszeni, kiedy w grę wchodzi
pomoc słabszym. I tak też odebrały to przedstawienie najmłodsze dzieci.
Krystyna Popek
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