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Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! 
Witamy Was serdecznie w nowym roku szkolnym 2013/2014. Mamy nadzieję, że będzie to rok pełen radości i sukcesów. Życzymy Wam 
dużo siły oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. 

                                                                                                                                                                     Dyrekcja oraz Nauczyciele  
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 

 

Redakcja: Katarzyna Ząbkowska-Kruczek, Dominika Kot, Agnieszka Kozek, Katarzyna Zając, Agnieszka Skotnicka, Joanna Jurek, Bożena Klimczuk. 
Zespół redakcyjny nie odpowiada za zmiany harmonogramów przeprowadzanych akcji oraz konkursów. 

 

  

 
 

Święto Patrona Szkoły 

Nasza szkoła nosi imię Bohaterów 

Września 1939, więc jak co roku, 

pod koniec września oddajemy 

hołd wszystkim poległym w kam-

panii wrześniowej.  W tym roku 

obchodzimy Święto Patrona 20 

września, w piątek. Z tej okazji 

będziemy uczestniczyć  w poka-

zach kawalerii, które odbędą się na 

Krakowskich Błoniach oraz Mszy 

Świętej połączonej z Apelem Pole-

głych. Uroczystość rozpocznie 

się zbiórką o godzinie  7.50. Na-

stępnie przejedziemy na Błonia 

autokarami. Tam, pod opieką 

przewodników, zwiedzimy kawale-

ryjskie obozowisko i będziemy 

oglądać pokaz wyszkolenia kawa-

leryjskiego. Msza Święta odbędzie 

się w kościele parafialnym około 

11.30. Po Mszy Świętej zaplano-

wany jest Apel Poległych.  Zakoń-
czenie uroczystości organizatorzy 

przewidują  około godz. 12.30.  

Eko – szkoła 

W naszej szkole systematycznie, 

przez cały rok szkolny, trwają 

zbiórki surowców wtórnych. Pozy-

skane w ten sposób fundusze po-

zwalają nam na zakup pomocy 

dydaktycznych, lektur do bibliote-

ki, nagród dla uczniów. Nie byłoby 

to możliwe bez zaangażowania 

Państwa  

w akcje. Serdecznie dziękujemy za 

życzliwość. 

Plany na rok  2013/2014: 

* do 30 maja trwa zbiórka pustych 

kartridży i tonerów do drukarek 

(przekazywać wychowawcom klas) 

* zbiórka zakrętek (do oznaczo-

nych pojemników w klasach)- cały 

rok 

* zbiórka zużytych baterii (szat-

nia) – cały rok 

*     makulatura: (szatnia) 

termin: IX, organizator: bibliote-

ka,  

termin: X, organizator: pedagodzy 

specjalni,  

termin: XI , organizator: wycho-

wawcy 0-III 

termin:  XII, organizator: psy-

cholog, pedagog 

termin: I, organizator: nauczyciele 

wf-u 

termin: III, organizator: nauczy-

ciele matematyki 

termin: IV, organizator: wycho-

wawcy IV – VI 

termin: V, organizator: nauczyciele 

języka angielskiego 

termin: VI, organizator: nauczycie-

le plastyki i muzyki 

 

Efekty zeszłorocznych starań - 

zbiórka zakrętek: 

Akcje proponowane w roku 

Lp data ilość kwota 

1. 

 

11.02.2013 190 kg 114,00 zł 

2. 

 

22.03.2013 115 kg 69,00 zł 

3. 

 

26.04.2013 125 kg 75,00 zł 

4. 

 

27.05.2013 95 kg 57,00 zł 

5. 

 

14.06.2013 75 kg 45,00 zł 

 RAZEM 600 kg 360,00 zł 



szkolnym 2013/2014 

- Cała Polska Czyta Dzieciom 

- Klub Bezpiecznego Puchatka 

- „Bezpieczna droga do szkoły” 

- Oszczędzamy w SKO 

- „Śniadanie daje moc” 

- „Czyste powietrze wokół nas” dla    

  oddziałów przedszkolnych 

- „Nie pal przy mnie proszę” kl. I 

- „Baw się i bądź bezpieczny” kl. I 

- „Bezpieczne wakacje” kl. II i III 

- Tydzień Świadomości Dysleksji –   

  akcja Polskiego Towarzystwa   

  Dysleksji, w ramach Tygodnia  

  Świadomości Dysleksji- Rok 2013  

  – rokiem Juliana Tuwima 

- Projekt edukacyjny: Uczeń –   

  Obywatel – „Nic o nas bez nas” 

- Dzień Matematyczno-  

  Przyrodniczy kl. VI 

- Dzień Zdrowia 

- Dzień Ziemi 

- Dzień Szkocki 

- Słoneczne Igrzyska Olimpijskie  

  dla kl. I-III 

- Gry i zabawy mikołajkowe kl. 0 

- Święto sportu szkolnego 

- Kiermasz podręczników  

  używanych i bookcrossing 

- Kiermasz bożonarodzeniowy 

  i wielkanocny 

- Kiermasz wiosenny 

- Loteria fantowa 

- Zbiórka artykułów higienicznych  

  i czystości na rzecz dzieci  

  z Małopolskiego Hospicjum  

  przy szpitalu Żeromskiego 

- Zbiórka żywności dla ubogich 

- Góra Grosza 

- Gwiazdka dla zwierzaka 

 

Konkursy Kuratoryjne 
    W naszej szkole nie brakuje 

zdolnych uczniów. Jak co roku 

będziemy zachęcać ich do wzięcia 

udziału w licznych konkursach 

przedmiotowych, zwłaszcza kon-

kursach kuratoryjnych. Gra jest 

warta świeczki: laureaci konkur-

sów organizowanych przez Mało-

polskiego Kuratora Oświaty w 

Krakowie przyjmowani są do  

I klasy wymarzonego gimnazjum 

bez względu na kryteria przyjęć  

do wybranej szkoły. 

    Drodzy rodzice, motywujcie  

i wspierajcie udział swojego dziec-

ka w konkursie, który wybierze. 

Szczegóły na:   

www.kuratorium.krakow.pl 

w zakładce Rodzice i uczniowie/ 

konkursy przedmiotowe. 

Oto terminy szkolnych etapów 

konkursów kuratoryjnych: 

Konkurs humanistyczny- 21.10 

Konkurs matematyczny - 18.10 

Konkurs przyrodniczy-23.10 

Konkurs biblijny -17.10 

Konkurs informatyczny-24.10 

 

Wyjścia 
    Rozpoczął się nowy rok szkolny, 

więc już czas zaplanować wyciecz-

ki dla uczniów na nadchodzące 

miesiące.  

We wrześniu zerówkowicze  

i pierwszoklasiści wezmą udział  

w wycieczce ekologicznej znanej 

naszej szkolnej rzeszy pod nazwą 

„Święto Ziemniaka”. Klasy trzecie 

powędrują kilometrowym labiryn-

tem wiodącym przez bajkowe w 

wystroju i ukształtowaniu sale 

oraz korytarze Jaskini Wierzchow-

skiej. 

Kopalnia Soli  w Bochni czeka na 

naszych czwartoklasistów. Sobków 

i malownicze okolice przywitają 

klasy piąte na swoim ciekawym 

terenie.  

Klasy szóste odwiedzą stolicę  

w czasie trzydniowej wycieczki.  

Wychowawcy  zorganizowali wiele 

interesujących lekcji w Muzeum 

Czynu Zbrojnego, Muzeum AK, 

Fabryce Schindlera, Ogrodzie 

Botanicznym, Ogrodzie Doświad-

czeń.  

Jesteśmy w pełni świadomi tego, 

jak odpowiedzialnym zadaniem 

jest organizacja wycieczek szkol-

nych, dlatego dokładamy wszel-

kich starań, aby były one dopra-

cowane pod każdym względem. 

Stawiamy na bezpieczeństwo i 

komfort młodych uczestników, 

tak, aby zapewnić im wypoczynek 

i naukę w optymalnych warun-

kach.  

 

Konkursy 

 

 

Zapowiedzi konkursów- wrzesień  

i październik 

Konkurs plastyczny dla klas I- III 

podsumowujący akcję „Bezpieczne 

wakacje 2013”- wrzesień 

Zapowiedzi na październik: 

Konkurs na najładniejszy zeszyt 

dla klas II i III 

„Moja droga do szkoły” Konkurs 

Plastyczny dla klas IV 

„Kto zyska na ochronie środowi-

ska” Konkurs Plastyczny dla klas 

IV (organizowany przez Straż 

Miejską) 

Małopolski Konkurs Historyczny 

(od X do IV- trzyetapowy) 

Podgórskie Dyktando 

 

http://www.kuratorium.krakow.pl/
http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=8660
http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=8661
http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=8662
http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=8663
http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=8664

