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Szanowni Państwo.
Witam wszystkich w nowym roku szkolnym 2013/14. W Państwa rękach znajduje się pierwszy numer
Szkolnego Biuletynu, do lektury którego serdecznie zapraszam. Jak zawsze znajdą w nim Państwo
ważne informacje dotyczące Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie. Odsyłam Państwa również do
strony internetowej, gdzie znaleźć można na bieżąco aktualizowane wiadomości na temat pracy
szkoły i wydarzeń, którymi żyje szkoła. W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć Państwu adres
strony internetowej: www.sp53krakow.pl
Korzystając z okazji pragnę Państwa poinformować, że w minionym roku szkolnym uczniowie pod
opieką nauczycieli w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej, brali
aktywny udział w konkursie „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”. Udział w
konkursie polegał na zaplanowaniu i zrealizowaniu przez szkołę, we współpracy z władzami
samorządowymi i instytucjami partnerskimi, przedsięwzięć z zakresu historii, kultury i przyrody
regionu. Ogromne zaangażowanie Uczniów i Nauczycieli zaowocowało tym, że nasza Szkoła, jako
jedyna z terenu miasta Krakowa, otrzymała tytuł laureata tego konkursu. Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do tego sukcesu.
Życzę Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom oraz pracownikom administracji i obsługi dobrego roku
szkolnego 2013/14.

Ewa Wodnicka – Dyrektor Szkoły

Wybrane informacje na temat pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym.




Strona internetowa: www.sp53krakow.pl
Adres poczty elektronicznej: sp53krakow@wp.pl
Dyrektor Szkoły: Ewa Wodnicka (dyżury):

poniedziałek: 9.30 – 10.30,
wtorek: 12.30 – 13.30



Sekretariat szkoły: czynny od poniedziałku do czwartku (8.00 – 15.00)
Gabinet pielęgniarki dyplomowanej czynny:

poniedziałek: 7.00 – 14.00,
I i III środa miesiąca: 7.00 – 14.00
czwartek: 7.00 – 14.00


Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00 – 17.00




Godziny pracy pedagoga, logopedy, bibliotekarzy, informacje o pracy stołówki i inne znajdą
Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce: szkoła - o nas.
Rada Rodziców prosi o wpłaty na Komitet Rodzicielski.
W roku szkolnym 2013/14 kwota składki na 1 dziecko wynosi 50 zł, kwota składki na drugie
dziecko wynosi 25 zł, kolejne dzieci są zwolnione z opłat. Składki prosimy przekazywać do
Skarbników klasowych. Kontakt elektroniczny do Rady Rodziców:
rodzice53@gmail.com

Wycieczki i inne formy zajęć edukacyjnych.

Wycieczka do Niepołomic.
W dniu 27 września klasy IIIa i IIIb udały się na wycieczkę do Niepołomic. Dzieci wzięły udział w
zajęciach w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym, zwiedziły centrum miasta i dziedziniec
zamku, gościły w Izbie Regionalnej, bawiły się na placu zabaw oraz uczestniczyły w ognisku.

Wojciech Kaja

Z życia oddziału przedszkolnego.
W dniu 25 września dzieci z oddziału przedszkolnego udały się na pierwszą, wspólną wycieczkę.
Wyprawa do kina znajdującego się przy ul. Zakopiańskiej wiązała się z silnymi emocjami, towarzyszyła
jej radość, ciekawość, ale również odrobina niepewności. Oglądany film pt „Rycerz Blaszka –
pogromca smoków” bardzo spodobał się młodym widzom. Każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie.
Chłopcom przypadły do gustu roboty, chodzące narzędzia, smok koparka i elektryczny koń.
Dziewczynki z przejęciem śledziły losy porwanej królewny i podziwiały przepiękne suknie balowe.
Bajka była bardzo pouczająca, a jej przesłanie uniwersalne dla wszystkich głosiło, że każdy może
popełniać błędy, jednak najważniejsze, by umieć wyciągać z nich wnioski na przyszłość.

Dorota Konotowicz

Praca biblioteki szkolnej.
W bieżącym roku szkolnym biblioteka zaprasza od poniedziałku do piątku w następujących
godzinach:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek: 7.30 – 17.00
Środa: 7.00 – 15.15

Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 15.45.
Do dyspozycji czytelników w bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji w skład którego
wchodzą cztery komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (xero, skaner,
drukarka). Bogaty i stale aktualizowany księgozbiór jest przeznaczony dla wszystkich czytelników. Na
miejscu można również skorzystać z prenumerowanych przez bibliotekę czasopism.
W bibliotece można uzyskać również najbardziej aktualne informacje na temat szkół gimnazjalnych
oraz zasad rekrutacji do nich uczniów obecnych klas szóstych (informacji udziela Grzegorz Bil w
godzinach swoich dyżurów: poniedziałek, środa: 7.00 – 10.30, wtorek, czwartek: 14.00 – 17.00).
Zapraszamy do korzystania z usług biblioteki.
Joanna Dąbrowska, Grzegorz Bil

Szkolny chór.
Zapraszam uczniów klas I-VI do udziału w zajęciach chóru. Chór jest propozycją zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zdolności muzyczne, chcą kształcić głos i umiejętności
wokalne. Śpiewanie w chórze ma ogromny wpływ na samopoczucie, poprawia pamięć i koncentrację,
relaksuje, ułatwia naukę języków obcych. Spotkania uczniów z różnych klas szkoły sprzyja
nawiązywaniu przyjaźni, dostarcza radości ze wspólnego muzykowania, uczy odpowiedzialności,
kształci umiejętność pracy w grupie. Pierwszy koncert chóru odbył się w grudniu 2008 roku podczas
szkolnego apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tradycją stało się już, że chór uświetnia szkolne
uroczystości.
W roku szkolnym 2013/2014 próby odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 13.35 – 15.15.
Serdecznie zapraszam!
Alicja Mackiewicz Czerwiec - Dyrygent

