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Szanowni Państwo.

W Waszych rękach znajduje się drugi 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 pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego. 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 dziękuję wszystkim Państwu, którzy na rzecz szkoły przekazali swój 1%
podatku. Instrukcja jak należy to zrobić znajduje się w bieżącym numerze biuletynu oraz na stronie
internetowej szkoły.
Przed feriami zimowymi zakończyliśmy naukę w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017.
Pragnę podzielić się z Państwem wynikami klasyfikacji. Spośród 712 uczniów szkoły, 345 uczniów w
klasach I – III otrzymało oceny opisowe. 367 uczniów w klasach IV – VI przyczyniło się do uzyskania
średniej szkoły ze wszystkich przedmiotów na poziomie 4,52. Frekwencja na zajęciach dla całej
szkoły uplasowała się na poziomie 91,09%, z czego w klasach I – III wyniosła 90,12%, a w klasach IV
– VI wyniosła 92,06%.
Z okazji rozpoczęcia drugiego semestru nauki w roku szkolnym 2016/2017 życzę wszystkim
Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom oraz Pracownikom administracji i obsługi samych dobrych
dni, optymizmu i pogody ducha na najbliższe miesiące.

Ewa Wodnicka – Dyrektor Szkoły

1 % podatku – podziękowanie.
Szanowni Państwo. Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli naszą szkołę przekazując na jej rzecz
1% swojego podatku. Łącznie udało się pozyskać 7415.10 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup
klimatyzacji do sali językowej, rolet przeciwsłonecznych oraz nowości książkowych do szkolnej
biblioteki.
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
NARZECZ 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!!!

Wycieczki i inne formy zajęć edukacyjnych.

1. Zdrowy oddech – aktywna edukacja.
Na przełomie września i października uczniowie naszej szkoły Karolina Wilczak, Wiktoria
Włodarska, Adam Janiczek oraz Iwo Martynowicz wzięli udział w projekcie Urzędu Miasta Krakowa,
współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pod nazwą „Zdrowy oddech
– aktywna edukacja ekologiczna”. Główne cele projektu to:
budowanie świadomości ekologicznej i wiedzy o jakości powietrza w mieście wśród
uczniów szkół podstawowych,
rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i stanu powietrza,
promowanie informacji i działań dotyczących ochrony powietrza w mieście,
aktywizacja dzieci i młodzieży do podejmowania praktycznych działań proekologicznych w
środowisku lokalnym,
podniesienie poczucia wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan,
kształcenie umiejętności pracy w grupie
Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zanieczyszczenia
powietrza w Krakowie poprzez udział w warsztatach laboratoryjnych. Zajęcie te odbywały się przez
trzy soboty w Zespole Szkół Chemicznych przy ul. Krupniczej. Tematyka zajęć obejmowała poznanie
zasad działania alternatywnych źródeł energii m.in. energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i
geotermalnej. Uczniowie brali udział w grach dydaktycznych, sami badali jakość powietrza z
użyciem roślin wskaźnikowych, obecność pyłów i ozonu w powietrzu oraz wpływu zanieczyszczeń
powietrza na różne materiały. Na zakończenie wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w
wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego. Tam oprócz prelekcji mieli możliwość spaceru po
parku i zwiedzania jednej z największych jaskiń – Jaskini Ciemnej.
Monika Jopek
2. Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.
W listopadzie i grudniu w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przed medycznej dla uczniów klas I-VI. Zajęcia poprowadziła Pani Roksana
Balicka - ratownik medyczny. Celem warsztatów było oswojenie uczniów z ideą pomagania oraz
nabycie przez nich praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie mieli możliwość nie tylko porozmawiania z ratownikiem
medycznym, ale także wykonywania ćwiczeń z użyciem fantoma oraz defibrylatora AED.

Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja mająca na celu uświadomienie uczniom tego, jak
ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego
człowieka.
Monika Jopek

3. Sukcesy Szkolnego Koła PTTK.
Szkolne koło PTTK w I semestrze, zorganizowało wycieczkę na Babią Górę, na Magurkę Wilkowicką,
gdzie miało miejsce zakończenie „Rajdu na Raty”, w którym nasze koło od kilku lat uczestniczy. 2
października po raz czternasty z rzędu koło oraz jego sympatycy uczestniczyli w Zlocie Turystów
Górskich na Hali Krupowej i po raz kolejny zdobyli puchar prezesa Krakowskiego Zarządu PTTK,
zajmując I miejsce w rywalizacji drużyn. Podczas wycieczek uczniowie zbierają punkty na odznaki
GOT oraz Turysta Przyrodnik. 13 uczniów zdobyło popularną odznakę GOT, a 6 brązową. Opiekunki
szkolnego koła PTTK, Ewa Pawlak Głuc i Izabella Czartoryska – Mytnik zostały odznaczone przez
Zarząd PTTK Srebrną Odznaką Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży.

Izabella Czartoryska Mytnik

Z życia uczniów świetlicy szkolnej.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie na bieżąco uczestniczą w zajęciach umysłowych,
rozwijających wiedzę uczniów, plastyczno-technicznych, rekreacyjno-ruchowych, muzycznych oraz
grach i zabawach dydaktycznych. Nauczyciele wychowawcy czuwają nad bezpieczeństwem
wychowanków, organizują zajęcia i zabawy integrujące grupę. Systematycznie przeprowadzają
pogadanki na temat kultury zachowania, bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły,
podczas zabaw w ogrodzie szkolnym, w trakcie wypoczynku w czasie wakacji, podczas zajęć
świetlicowych oraz dotyczące poszanowania gier, zabawek świetlicowych i utrzymania porządku w
świetlicy. Organizują pomoc w nauce dzieciom słabszym. Uczniowie mają także czas na swobodne
zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami. Korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w
świetlicy. Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz
ruchowe. Dlatego poświęca się im najwięcej czasu. Prace uczniów są eksponowane na tablicach
ściennych. Regularnie są zmieniane w zależności od pory roku, zbliżającego się święta czy innych
okoliczności.

W ramach działalności dydaktycznej dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną mają zapewnioną
pomoc podczas odrabiania lekcji i nadrabianie zaległości szkolnych.
Od siedmiu lat świetlica kontynuuje działania charytatywne. Działa też na rzecz ochrony
środowiska. W ramach działań profilaktycznych nauczyciele świetlicy przystąpili do
akcji/programów takich jak:
„Bezpieczna droga do szkoły”,
„Twoja krew – moje życie”,
„Śniadanie daje moc”.
Wychowawcy świetlicy organizują między świetlicowe konkursy plastyczne, wewnętrzne,
świetlicowe konkursy wiedzy oraz konkursy plastyczne. Współpracują z wychowawcami klas,
pedagogiem szkolnym, logopedą szkolnym, pracownikami biblioteki szkolnej oraz rodzicami.
Wychowawcy świetlicy.
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