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Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Witamy Was serdecznie w nowym roku szkolnym 2012/2013. 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

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY. Od początku
istnienia placówki, w ostatnich dniach
września
uczniowie
wspominają
wydarzenia
kampanii
wrześniowej.
Odpowiednio dobrana tematyka godzin
wychowawczych, uroczysty apel, spotkania
z kombatantami pomagają naszym
wychowankom zrozumieć meandry historii.
W tym roku organizatorzy akcji zaplanowali
uroczystość na sobotę 29 września. Mamy
nadzieję, że jesienna pogoda nie będzie
płatała słotnych figli, ponieważ impreza ma
się odbyć w plenerze. W planie uroczysta
Msza Święta oraz Apel Poległych. W klimat
września ‘39 roku przeniesie nas
zaproszona przez organizatorów Grupa
Rekonstrukcyjna działająca w ramach
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
„Wrzesień 39”, zajmująca się promocją
historii okresu II wojny światowej oraz
dbaniem o pamięć Żołnierza Polskiego.
Na zakończenie, wszyscy zziębnięci
i głodni będą mogli się posilić smaczną
grochówką żołnierską.
Zapraszamy. (kzk)
ZBIÓRKA MAKULATURY. Jeden Polak
zużywa rocznie ponad 60kg papieru, do
recyklingu przekazuje średnio ok. 22 kg

makulatury, czyli 36 % zużytego przez
siebie papieru. Reszta trafia na wysypisko.
Ale czy tak musi być? Makulatura to
bardzo cenny surowiec wtórny.
Zbiórki makulatury organizowane są
w naszej szkole od lat. Klasy, które
przynoszą
najwięcej
kilogramów
nagradzane są cennymi punktami
w rywalizacji klas o Nagrodę Dyrektora
Szkoły. Dzięki Państwa zaangażowaniu
udaje się pozyskać dodatkowe fundusze
na rzecz szkoły. Zwykle, kwoty otrzymane
od odbiorców surowców wtórnych
przeznaczamy na doposażenie sal, zakup
nowego sprzętu sportowego. Często kwoty
zasilają szkolną bibliotekę. Pozwalają nam
zakupić nagrody, zorganizować darmowe
wyjścia dla uczniów. Licząc na Państwa
pomoc
i
udział
przedstawiamy
harmonogram
zbiórek
makulatury,
orientacyjne terminy oraz koordynatorów
akcji:
Wrzesień: 10–14 (Zespół Wychowawców
klas IV–VI)
Październik: 15-19 (Zespół Przyrodników)
Listopad: 12-16 (Zespół Pedagogów
Specjalnych)
Grudzień: 10–14 (Zespół Wychowawców
klas I-III)
Luty: 04-08 (Zespół Anglistów)
Marzec: 11-15 (Zespół Matematyków)
Kwiecień: 15–19 (Zespół Wychowawców
klas IV–VI)
Maj: 13-17 (Opiekunowie pracowni
plastyczno – muzycznej)
Czerwiec: 10-14 (Zespół Wychowawców
klas I-III).
Najbliższa, czyli wrześniowa zbiórka
przeznaczona będzie na Uroczyste
Obchody Święta Patrona Szkoły.
Z góry dziękujemy ! (kzk)
PLANOWANE AKCJE SZKOLNE.
Razem w naszej szkole”. Lekcje
wychowawcze dla klas 0-III, mające na
celu uczenie prawidłowych relacji
z osobami niepełnosprawnymi uczącymi

się w naszej szkole oraz spotykanymi poza
nią.

„Cała Polska czyta dzieciom”. Akcja
Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta
dzieciom”,
której
celem
jest
propagowanie codziennego czytania
dzieciom jako skutecznej i przyjaznej
metody
wspomagania
ich
wszechstronnego rozwoju psychicznego,
umysłowego, społecznego i moralnego
oraz budowania zasobów wewnętrznych
dziecka: kompetencji emocjonalnych
i intelektualnych.
„Klub bezpiecznego Puchatka” dla
klas I. Jego głównym celem jest
kształtowanie u dzieci świadomości
własnego bezpieczeństwa w szkole,
w domu, na podwórku, w drodze do i ze
szkoły; poznanie zasad bezpiecznego
korzystania z urządzeń elektrycznych;
utrwalanie
znajomości
numerów
alarmowych, kształtowanie odpowiedniej
reakcji na zaistniałe zagrożenia, oraz
umiejętności prawidłowego zachowania się
w kontakcie z osobą nieznaną.
„Nie pal przy mnie, proszę” dla klas I.
Ogólnopolski
program
edukacji
antynikotynowej, którego głównym celem
jest zmniejszenie narażenia dzieci na
bierne palenie tytoniu. Program ma
również zwiększać wiedzę w zakresie
odpowiedzialności za własne zdrowie oraz
kształtować postawy asertywne.

Kółko „Bezpiecznie i zdrowo”. Celem
zajęć będzie poszerzenie wiedzy na temat
zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz
innych;
wyposażenie
dziecka
w umiejętność dbania o własne zdrowie
i bezpieczeństwo;
kształtowanie
umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
„Owoce w szkole" Program Unii
Europejskiej, którego głównym założeniem
jest trwała zmiana nawyków żywieniowych
dzieci poprzez zwiększenie udziału
owoców i warzyw w ich codziennej diecie
oraz propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez
działania
towarzyszące
o charakterze edukacyjnym realizowane
w szkołach (mk).
„Trzymaj formę”. Program skierowany do
uczniów klas IV–VI realizowany w naszej
szkole od 2007 r. Głównym założeniem
jest edukacja w zakresie kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży
szkolnej. W ramach programu odbędzie się
cykl zajęć pozalekcyjnych, na których
uczniowie będą mogli zaprezentować
swoją wiedzę, wykonać robótkę ręczną,
ciekawą pracę rękodzielniczą, ogrodniczą
a nawet kulinarną. Najbliższy temat „Jabłka
– dary jesieni”. Zapraszamy. (mf)
KONKURSY DLA KLAS I-III /WRZESIEŃ
- PAŹDZIERNIK/.
Kolejna edycji Małopolskiego Konkursu
„Odblaskowa Szkoła". Akcja ma formę
konkursu promującego najbardziej aktywne
szkoły podstawowe i społeczności lokalne,
realizujące ideę wyposażania uczniów
w elementy odblaskowe. W ramach akcji
organizowane będą dwa konkursy:
– konkurs plastyczny dla klas I-III
(wrzesień),
– konkurs wiedzy dla klas III pt.
,,Bezpieczni na drodze’’ (październik)
(mk)
PROPOZYCJE KÓŁEK DLA KLAS 0-III.
Kółko plastyczne. Celem zajęć jest
rozwijanie i rozbudzanie wrażliwości
artystycznej
dziecka
oraz
jego
indywidualnej
zdolności
twórczej;
pobudzenie kreatywności uczniów,
odkrywanie przyjemności tworzenia;
cieszenie się uzyskanym efektem.
Kółko czytelnicze „Spotkanie z książką”.
Zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym,
kształtujące umiejętność pracy z tekstem
literackim.

Kółko „Klub Przyjaciół Integracji”.
Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na
drugiego człowieka, na potrzeby osób
niepełnosprawnych,
przybliżenie
ich
codziennego życia, trudności, z jakimi się
borykają i możliwości pomocy. Uczniowie
będą mogli poznać podstawy języka
migowego i alfabetu Braille’a.
Kółko Miłośników Krakowa. Celem kółka
jest poznanie historii naszego miasta i jego
zabytków, zaproponowanie uczniom
atrakcyjnych form poznania historii (rd).
Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne są jedną z metod pracy
z dziećmi i ich opiekunami. Ich celem jest
wzajemne
wzmacnianie
relacji
emocjonalnych, społecznych, fizycznych,
oraz kształtowanie zasad współdziałania
w grupie.

Marzenia każdego ucznia – 40 pkt. na
sprawdzianie. To da się zrobić! Wystarczy
przygotować
się
do
konkursów
organizowanych
przez
Kuratorium
w Krakowie.
Wszystkie
niezbędne
informacje
na
stronie:
www.kuratorium.krakow.pl w zakładce:
Rodzice
i
uczniowie/
Konkursy
przedmiotowe
oraz
u nauczycieli
przedmiotu.
Etapy szkolne przewidziane są na:
Konkurs biblijny: 18 X
Konkurs matematyczny: 19 X
Konkurs przyrodniczy: 24 X
Konkurs humanistyczny: 26 X
Trzymamy kciuki za odważnych, młodych
naukowców! (kzk)
POZOSTAŁE KONKURSY DLA KL. IV-VI
/WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK-LISTOPAD/:
-Dzień Matematyczno – Przyrodniczy
dla klas szóstych (X 2012),
-Biologia Oxford Plus (X 2012),
-Multitest z języka polskiego (X 2012),
-Krakowska Matematyka (XI 2012),
-Olimpiada Wiedzy Matematyka-Oxford
Plus (XI 2012),
-Ogólnopolski olimpiada z języka
angielskiego „Olimpus” (XI 2012).

Warsztaty hafciarskie. Celem zajęć jest
rozwijanie twórczego myślenia, sprawności
manualnej, dokładności, poczucia estetyki
oraz cierpliwości. Uczniowie na takich
zajęciach mogą się zrelaksować i ciekawie
wypełnić wolny czas (mf).
Na wszystkie zajęcia pozalekcyjne
serdecznie zapraszamy chętnych uczniów.
KONKURSY KURATORYJNE DLA KL.VI.

Zgodnie z przepisem § 5 ust. 6
Rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania
uczniów
do
szkół
publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr
26, poz. 232 ze zmianami) tytuł laureata
w niżej
wymienionych
konkursach
upoważnia do przyjęcia ucznia do I klasy
wybranej szkoły gimnazjalnej.

PROPOZYCJE KÓŁEK DLA KLAS IV-VI
-Kółko Robótek Ręcznych
-Kółko języka migowego
-Kółko Teatralne
-Klub Młodego Lingwisty
-Koło dziennikarskie
-Kółko Języka Angielskiego dla klas V
-Kółko misyjne
-Koło Biblijne
-Szkolne Koło Caritas
-Koło Przyjaciół Biblioteki
-Koło Matematyczne
-Warsztat Rękodzieła Artystycznego
-Akademia Młodego Widza
-Chór
-Koło Języka Angielskiego dla klasy VI
-Koło Matematyczne dla klas VI
-Spotkania szachowe
-Kółko informatyczne, profil
ornitologiczny
-Koło Przyrodnicze
-Koło Miłośników Historii (dk)
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