
Pakiet powitalny dla 
uczniów i rodziców

Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie 
im. Komisji Edukacji Narodowej



Dzień dobry! Cześć! 

Drogi Uczniu! Witaj w Krakowie, w nowej szkole! 

Jest nam bardzo miło, że przyjechałeś do nas, zamieszkasz tu, że będziesz się uczył 

i bawił w Krakowie. Chcemy pomóc Ci w pierwszych dniach Twojego pobytu 

w nowej szkole.

Wokół Ciebie są nauczyciele i koledzy, którzy będą Cię wspierali, tłumaczyli

nowe, nieznane rzeczy. Pamiętaj — jesteśmy po to, by odpowiadać na Twoje

pytania i wątpliwości. Jesteśmy ciekawi Twoich opowieści o rodzinie, kolegach, 

mieście; o Twoich ulubionych potrawach i muzyce. W ten sposób lepiej się 

poznamy.

Anna Romańczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43
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Tu jesteśmy



Schemat systemu edukacji w Polsce



System oceniania w naszej szkole

Otrzymujesz oceny w skali 1–6.
Przedmiotowe ocenianie w skali 1–6
6 — celujący (++++++)
5 — bardzo dobry (+++++)
4 — dobry (++++)
3 — dostateczny (+++)
2 — dopuszczający (++)
1 — niedostateczny (nie zaliczyłeś przedmiotu) (–)

Twoje zachowanie będzie ocenione jako:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

Uczeń szkoły podstawowej jest regularnie oceniany za wykonane zadania, testy,
prace domowe, odpowiedzi ustne i aktywność. Na koniec każdego semestru i roku
nauczyciele ocenią Twoje postępy w nauce z każdego przedmiotu oraz z zachowania.



Kalendarz roku 
szkolnego

*O dodatkowych dniach wolnych 
poinformuję Cię szkoła.



Szkolny 
porządek dnia

Przyjdź wcześniej — musisz zmienić 
obuwie!

Lekcje kończą się w piątek.
Wracamy do szkoły w poniedziałek.



Przerwa

Podczas przerwy musisz pozostać na terenie szkoły!

Miejsca, w których możesz przebywać podczas przerwy:
biblioteka
sala lekcyjna – tylko pod opieką nauczyciela
korytarz

Podczas przerwy obiadowej możesz zjeść obiad w szkolnej
stołówce (za obiady szkolne płacisz, co miesiąc).



Rzeczy potrzebne w szkole

KSIĄŻKI

NOŻYCZKI

DŁUGOPIS

OŁÓWEK

CYRKIEL

FARBY

KREDKI

LINIJKA

TEMPERÓWKA

ZESZYTY



Zajęcia dodatkowe:
Zajęcia dodatkowe dla uczniów cudzoziemskich

- zajęcia dodatkowe z języka polskiego

- zajęcia wyrównawcze z przedmiotu, z którego uczeń 
ma zaległości

Zajęcia dla chętnych:

- koła zainteresowań

- zajęcia sportowe

- biblioteka

- zajęcia wyrównawcze



Co robię, jeśli:

Byłem nieobecny/nieobecna na 
lekcjach 
-> Przynoszę usprawiedliwienie od 
rodziców albo od lekarza. Pokazuję je 
wychowawcy.

Jestem spóźniony
-> Idę do swojej klasy i mówię 
„Przepraszam za spóźnienie”

Źle się czuję
-> Rozmawiam z wychowawcą albo 
pielęgniarką szkolną. Oni zawiadomią 
rodziców, którzy odbiorą mnie ze szkoły.



Co robię, jeśli:

Mam problem

-> Rozmawiam z wychowawcą lub 
pedagogiem szkolnym.

Nie umiem zrobić smodzielnie
zadania domowego

-> Rozmawiam z wychowawcą, 
nauczycielami lub pedagogiem 
szkolnym.



Jak mogę zaprzyjaźnić się z nowymi 
koleżankami/kolegami w szkole

• Twój wychowawca przedstawi Cię 
nowej klasie

• Będziesz miał dużo czasu na 
znalezienie nowych przyjaciół

• Niektórzy z Twoich kolegów łatwiej 
nawiązują kontakt z nowymi osobami, 
a niektórzy są nieśmiali. Nie oznacza 
to, że nie chcą się z Tobą zaprzyjaźnić.

• Do naszej szkoły często przychodzą 
nowi uczniowie. Tak więc niektóre 
koleżanki i koledzy, których spotykasz, 
mogą uczęszczać do szkoły równie 
krótko jak Ty.



Klasowe cele

• Opanowanie nowych umiejętności 

• Odkrycie nowych zainteresowań

• Zawarcie nowych znajomości

• Świetna zabawa i wzajemna pomoc

Zasady obowiązujące w naszej klasie pomagają nam 
się dobrze rozumieć: 

• Zachowuj się rozważnie i z szacunkiem wobec innych.

• Bądź osobą zorganizowaną i słuchaj poleceń.

• Nie spóźniaj się.

• Przygotowuj się na zajęcia.



Mini słowniczek podstawowych terminów szkolnych



Mini słowniczek podstawowych terminów szkolnych



Mini słowniczek podstawowych terminów szkolnych



Mini słowniczek podstawowych terminów szkolnych



Udanego
roku szkolnego!


