
SZANOWNI RODZICE
Z początkiem nowego roku szkolnego, pragniemy przekazać Państwu informacje,

które ułatwią komunikację ze szkołą i pozwolą zaoszczędzić cenny dla wszystkich czas.
Serdecznie witamy po przerwie wakacyjnej, dziękujemy za zaufanie tym, którzy

zapisali dzieci do naszej szkoły, a wszystkim życzymy satysfakcji ze wzajemnej współpracy
i braku problemów, zaś te, które wystąpią, postaramy się rozwiązywać zgodnie
z kompetencjami i możliwościami.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców

DYŻURY I PRZYJĘCIA STRON

Dyrektor szkoły : mgr Patrycja Stawarczyk wtorek      14:30 – 15:30
Zastępca dyrektora: mgr Katarzyna Rzepka środa         14:00 – 15:00
Telefon:  /012/ 267 58 53;
Numery wewnętrzne: sekretariat–10; pedagog–12; pokój nauczycielski–13; portiernia–14,
biblioteka–15, świetlica ALF–16; świetlica Szkoła–17
Telefon Kolna: 794 660 577

Sekretariat szkoły czynny  w godzinach:
poniedziałek  7:30 – 15:30
wtorek            7:30 – 15:30
środa 7:30 – 15:30
czwartek        7:30 – 15:30

piątek             7:30 – 15:30
Pedagodzy:

mgr Katarzyna Bluma mgr Ewelina Drozdowska

Poniedziałek           8:45 – 12:45
Wtorek                    8:45 – 13:45                          9:00 – 12:30
Środa                     10:00 – 16:00                          9:25 – 13:25
Czwartek                 8:45 – 12:45                          9:25 – 14:55
Piątek                       8:40 – 11:40
Psycholog: mgr Aleksandra Kaźmierczyk

środa:                           11:00 – 17:00
czwartek:                     11:00 – 14:30
piątek:                            9:30 – 13:00

Biblioteka szkolna udostępnia zbiory w godz.:
Tyniecka:
poniedziałek   8:25 – 10.25       10:40 – 13:20      14:15 – 15:00
wtorek            10:30 – 11:20     14:15 – 15:00
środa                8:35 – 12:25      14:15 – 15:15
czwartek          8:25 – 12:25
piątek               7:00- 7:30           12:00 – 13:00
Kolna:
wtorek            11.20-    12.20
środa              11:30 – 13:00

Obiady szkolne:
Tyniecka: obiady wydawane w przerwie obiadowej 12:10 -12:30
mały obiad ( drugie danie) kl. 3 cena 9 zł
duży obiad ( drugie danie) kl. 4-8 cena 11 zł
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Kolna: obiady w cenie 12 zł – drugie danie + kompot,

Świetlica szkolna: dla uczniów z klas I – VIII.
Czynna codziennie w godzinach 7.00 – 17.00. Proszę rodziców dzieci
zapisanych do świetlicy szkolnej o zapoznanie się z jej regulaminem.

Pielęgniarka szkolna:

Poniedziałek       7:30 – 15:30

KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO – dni wolne od zajęć:

01.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
01.11.2022 Wszystkich Świętych
11.11.2022 Narodowe Święto Niepodległości
23.12 - 31.12.2022 zimowa przerwa świąteczna
06.01.2023 Trzech Króli
30.01 - 12.02.2023 ferie zimowe
06.04 - 11.04.2023 wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2023 Święto Pracy
03.05.2023 Święto Narodowe Trzeciego Maja
08.06.2023 Boże Ciało
23.09.2023 Zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14 października 2022;
31 października 2022;
2 maja 2023 r.;
22 - 25 maja 2023,
9 czerwca 2023 r.

W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych szkoła będzie prowadzić opiekę nad
dziećmi zapisanymi na dyżur opiekuńczy na świetlicy.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Klasy 4-8

Środa, godz. 17.30 – 18:30
- w dniu zebrań konsultacje z nauczycielami 16:30 – 17:30

7 września - spotkanie informacyjne (wybór przedstawicieli Rad Klasowych Rodziców, karty
zgody rodziców, zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, ocenianie, zmiany w statucie)
11 stycznia– spotkanie informacyjne
29 marca – spotkanie informacyjne
17 maja – spotkanie informacyjne
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Klasy 1-3
Czwartek, godz. 17.00 – 18:00     i   18:00 – 19:00
- w dniu zebrań konsultacje z nauczycielami 16:30 – 17:30

Czwartek 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00
8 września 2022 1A, 1C, 2A, 2B 1B
12 stycznia 2023 1B, 2A, 1C 1A, 2B
30 marca 2023 1A, 2B, 1C 1B, 2A
18 maja 2023 1B, 2A, 1C 1A, 2B
Jeśli istnieje potrzeba, wychowawca ma prawo zwołać dodatkowe spotkanie z rodzicami.

TERMINARZ SZKOLNY 2022/2023

Termin Działanie

21 grudnia 2022 r.
ostateczny termin podania rodzicom informacji o ocenach niedostatecznych

z przedmiotów za I półrocze

11 stycznia 2022 r.
godz. 14.00

ostateczny termin: wystawienia ocen za I półrocze, poinformowania uczniów o

ocenach klasyfikacyjnych z  przedmiotów i zachowania

25 stycznia 2023 r. klasyfikacyjne zebranie RP

28 kwietnia 2023 r. ostateczny termin podania ocen wstępnych zachowania

19 maja 2023 r.
ostateczny termin podania rodzicom informacji o ocenach niedostatecznych

z przedmiotów

2 czerwca 2023 r.
ostateczny termin podania uczniom i ich opiekunom przewidywanych rocznych

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

7 czerwca 2023 r.
termin składania wniosków o uzyskanie przez ucznia wyższej niż przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych do nauczyciela danego

przedmiotu

9 czerwca 2023 r.
ostateczny termin podania uczniom i opiekunom przewidywanych rocznych

ocenach klasyfikacyjnych zachowania

14 czerwca 2023 r.

termin składania wniosków o ustalenie oceny zachowania wyższej niż

przewidywana, polegający na złożeniu uzasadnionego pisemnego wniosku ucznia

lub jego rodziców do wychowawcy klasy

16 czerwca 2023 r. klasyfikacyjne zebranie RP, zatwierdzenie wyników klasyfikacji
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Szanowni Państwo z uwagi na bezpieczeństwo NASZYCH dzieci uprzejmie proszę
rodziców i opiekunów, aby nie wchodzili na teren szkoły. Z chwilą wejścia do szkoły dziecko
pozostaje pod opieką nauczycieli zarówno w trakcie lekcji, jak i podczas przerw. Bardzo proszę
o zrozumienie i umożliwienie nam właściwego wykonywania swoich obowiązków, co wzmożony
ruch dorosłych bardzo utrudnia. Dziękuję tym z Państwa, którzy już się do tego dostosowali (co
jest bardzo widoczne). Dziękuję za zrozumienie i zastosowanie się do prośby. Przypominam, że
z wejścia od strony parkingu mogą korzystać tylko uczniowie, a przejście przez Szkołę między
wejściem głównym i wejściem od strony parkingu służy tylko do przemieszczania się uczniów
i pracowników Szkoły.

Przypominam, iż nauczyciele są do Państwa dyspozycji podczas cotygodniowych
konsultacji (po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem) lub w dniu zebrań. Proszę
o przestrzeganie harmonogramu spotkań. Kontakt z nauczycielem w trakcie lekcji lub podczas
przerwy jest nieetyczny z uwagi na pozostałych uczniów i stanowi naruszenie dyscypliny pracy.
Macie Państwo również możliwość stałego kontaktu poprzez dziennik elektroniczny ze
wszystkimi nauczycielami.

Informacje o funkcjonowaniu zajęć dodatkowych znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej, na którą serdecznie zapraszamy http://www.sp54krakow.eu/ Zapraszamy do
odwiedzania i polubienia szkolnego Facebooka, na którym znajdą Państwo najciekawsze informacje
i newsy z życia szkoły.
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-54-w-Krakowie-106277194703232/

Przypominam, że w Szkole obowiązuje zakaz używania telefonów nie tylko podczas lekcji, ale
również na przerwach. Korzystanie z telefonu do kontaktu z rodzicami może odbywać się wyłącznie
po uprzednim uprzedzeniu nauczyciela. Celem tych działań jest ograniczenie gier i korzystania
z internetu na rzecz komunikacji słownej – dzieci nie potrafią ze sobą rozmawiać, wolą kontakt przez
portale społecznościowe, co z pewnością ich nie rozwija, a wręcz ogranicza, bowiem zamykają się we
własnych światach. Proszę o zrozumienie i wytłumaczenie intencji dzieciom. Po okresie edukacji
zdalnej częstotliwość korzystania z komórek znacznie się nasiliła. Jednocześnie przypominam, że
uczniowie, zawsze mogą przyjść do sekretariatu i skontaktować się z rodzicami.

Uprzejmie proszę, aby dzieci posiadały obuwie zamienne na białym spodzie, ponieważ łatwiej
utrzymać czystość w szkole i nie niszczą się podłogi. Obuwie to można zostawiać w szatni szkolnej,
ale ze względu na bezpieczeństwo i estetykę proszę, by było zawieszane w workach lub
reklamówkach na haczykach. Podobnie proszę uczulić dzieci, by obuwie zewnętrzne również
zostawiały w workach lub reklamówkach na tych samych wieszakach. Takie rozwiązanie ułatwia
utrzymanie porządku i czystości w boksach szatni.

Na zajęciach w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i zmienny strój sportowy:
biała koszulka lub w innym kolorze ustalonym przez nauczyciela, ciemne spodenki lub spodnie
dresowe.

Na terenie korytarzy szkolnych, przy salach lekcyjnych znajdują się szafki szkolne dla
uczniowie klas 4-7 oraz szafki w szatni używane przez uczniów klas 8, w których uczniowie mogą
zostawiać podręczniki lub rzeczy osobiste. Każdy uczeń otrzymał od wychowawcy kluczyk do szafki,
za który jest odpowiedzialny. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki szkolnej, obowiązkiem
rodzica jest wypożyczyć zapasowy klucz od Pani woźnej, dorobić zgubiony klucz oraz oddać
wypożyczony klucz. W ostatnim tygodniu roku szkolnego w czerwcu, wychowawcy klas będą zbierać
od uczniów kluczyki od szafek szkolnych.

Z wyrazami  szacunku:

Patrycja Stawarczyk
Dyrektor  Szkoły Podstawowej  nr 54 w Krakowie
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