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Pakiet Powitalny dla uczniów i rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W broszurze wykorzystano materiały z „Pakietu powitalnego dla uczniów i rodziców” opracowanego 

przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

KRAKÓW, 2022r. 



Hej! Cześć! Witamy! 

Drogi Uczniu, witamy Cię w Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie, cieszymy się, 

że do nas przyjechałeś! Mamy ogromną nadzieję, że zakochasz się w tym mieście, 

odnajdziesz się w szkole i będziesz się tu uczył i bawił. Kraków jest pięknym 

miastem z długoletnią historią, tradycjami i legendami. Dzisiaj jest ono domem 

dla wielu narodowości i kultur – bardzo nam miło, że będziesz jego częścią.  

Stworzyliśmy ten pakiet, żeby pomóc Ci w Twoich pierwszych krokach w tym 

mieście i w tej szkole. Pamiętaj, że każdy tutaj może Ci służyć wsparciem – nie bój 

się pytać!  

Mamy nadzieję, że nasza szkoła i nasze miasto staną się Twoim ciepłym domem.  

 

Dyrekcja SP nr62 wraz z całym gronem pedagogicznym 

  



Schemat systemu edukacji w Polsce 
  



Opowiedz nam o sobie! 

 

Twoje imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Twoje nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Twoja klasa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Twój wychowawca: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mapa dojazdu do szkoły 
 

Adres: Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 

 



Kalendarz roku szkolnego  

MIESIĄC ŚWIĘTA/DNI WOLNE 

Wrzesień 01.09. Rozpoczęcie roku szkolnego 

Październik  

Listopad 

01.11. Wszystkich Świętych (dzień 
wolny) 

11.11. Święto Niepodległości (dzień 
wolny) 

Grudzień 
23.12-01.01. Ferie świąteczne 

24.-26.12. Święta Bożego Narodzenia 

Styczeń 
01.01. Nowy Rok (dzień wolny) 

06.01. Święto Trzech króli 

Styczeń lub luty 
Ferie zimowe – 2 tygodnie (wg 
ustaleń Ministerstwa Edukacji 

Narodowej) 

Marzec lub kwiecień 
Święta Wielkanocne – ferie – 6 dni 

(w marcu lub kwietniu) 

Maj 
01.05. Święto Pracy 

03.05. Święto Konstytucji 3 Maja 

Czerwiec 
Koniec roku szkolnego (ostatni tydzień 

czerwca) 

Lipiec Wakacje 

Sierpień Wakacje 

 

*O dodatkowych dniach wolnych poinformuje Cię szkoła. 



Szkolny porządek dnia 
 

Godzina Lekcja/przerwa 
8:00-8:45 Lekcja 1 
8:45-8:55 Przerwa 
8:55-9:40 Lekcja 2 
9:40-9:50 Przerwa śniadaniowa 
9:50-10:35 Lekcja 3 
10:35-10:45 Przerwa  
10:45-11:30 Lekcja 4 
11:30-11:45 Przerwa obiadowa klasy 1-3 
11:45-12:30 Lekcja 5 
12:30-2;45 Przerwa obiadowa klasy 4-8 
12:45-13:30 Lekcja 6 
13:30-13:45 Przerwa 
13:45-14:30 Lekcja 7 
14:30-14:40 Przerwa 
14:40-15:25 Lekcja 8 
15:25-15:35 Przerwa 
15:35-16:20 Lekcja 9 
16:20-16:30 Przerwa 
16:30-17:15 Lekcja 10 

 

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



 

  



Rzeczy potrzebne w szkole  
 

 



Dzienniczek ucznia 

 

  



Przerwa 
Podczas przerwy musisz pozostać na terenie szkoły! 

Miejsca, w których możesz przebywać podczas przerwy: 

- Biblioteka 

- Czytelnia 

- Korytarze szkolne (uczniowie klas 4-8) 

- Sala gimnastyczna – sprawdź, w jakich godzinach Twoja klasa może spędzać tam przerwy 

- Boisko szkolne – tylko pod opieką nauczyciela: wiosną, jesienią i latem 

 

Podczas przerwy śniadaniowej możesz zjeść swoje śniadanie w klasie.  

 

Podczas przerwy obiadowej możesz zjeść obiad w szkolnej stołówce.  

 



Zajęcia dodatkowe 
 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów 
cudzoziemskich 

zajęcia dodatkowe z języka polskiego 
(co najmniej 2 godziny tygodniowo) 

zajęcia wyrównawcze (1 godzina 
tygodniowo z przedmiotu, z którego 
uczeń ma zaległości – nie dłużej niż 
przez okres 12 miesięcy) 

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich 
uczniów 

koła zainteresowań (z różnych 
przedmiotów – 
do wyboru) 
koła rozwijające zainteresowania 

zajęcia sportowe 
biblioteka, sale komputerowe 

zajęcia w świetlicy 

zajęcia wyrównawcze 

 

  



Co robię jeżeli: 

  



System oceniania w naszej szkole 
 

Jeżeli jesteś uczniem: 

 

Klas 1-3: 

Ty i Twoi rodzice otrzymujecie na bieżąco informację o Twoich postępach w 

nauce i zachowaniu oraz na koniec każdego semestru. 

 

Klas 4-8: 

1. Otrzymujesz oceny w skali 1-6. 

2. Nauczyciele na bieżąco oceniają Twoje postępy w nauce. 

3. Na koniec każdego semestru i roku nauczyciele wystawiaj CI oceny 

końcowe z każdego przedmiotu oraz z zachowania 

 

 

  



Wzory formularzy szkolnych 

 



 

  



ASYSTENT  



Minisłowniczek podstawowych terminów szkolnych 
 

Po polsku W Twoim języku 

Rok szkolny 
W Polsce nauka rozpoczyna się 1 września, 
a kończy w ostatnim tygodniu czerwca 
następnego roku 

 

Semestr 
To połowa roku nauki: semestr zimowy 
trwa zazwyczaj od września do końca 
stycznia, semestr letni — od lutego do 
czerwca. 

 

Przerwa semestralna 
Po pierwszym semestrze uczniowie w 
Polsce mają dwutygodniową przerwę w 
nauce — ferie zimowe. 

 

Wakacje 
To czas wolny od nauki w ciągu lata. Trwa 
od ostatniego tygodnia czerwca do końca 
sierpnia. 

 

Wywiadówka 
To spotkanie rodziców z nauczycielem/ 
nauczycielami ucznia. Jego celem jest 
omówienie postępów dzieci w nauce oraz 
innych ważnych spraw dotyczących życia 
szkoły. 

 

Ocena 
Począwszy od czwartej klasy szkoły 
podstawowej uczniowie są oceniani przy 
pomocy skali od 1 do 6. 6 to ocena 
najwyższa. 1 to ocena najniższa. Od ucznia 
oczekuje się opanowania materiału co 
najmniej na 2. 

 

Biblioteka 
Miejsce, gdzie uczeń może na miejscu, 
bezpłatnie skorzystać ze szkolnych zbiorów 
książek. Może też wypożyczać książki do 
domu. 

 

Dyrektor szkoły 
Osoba, która kieruje szkołą. 

 

Pedagog szkolny 
Specjalista pomagający dzieciom, które 
mają trudności szkolne. 

 

Psycholog szkolny 
Specjalista, który pomaga uczniom radzić 
sobie z trudnymi emocjami i uczuciami. 

 



Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 
To miejsce, gdzie specjaliści badają dzieci 
pod kątem ich możliwości korzystania z 
edukacji. Pomagają dzieciom, które 
napotykają bariery w edukacji. 

 

Nieobecność  
W Polsce dzieci mają obowiązek chodzić do 
szkoły, dopóki nie skończą gimnazjum. Jeśli 
dziecko nie przyjdzie jakiegoś dnia do 
szkoły, rodzice są zobowiązani napisać 
‘usprawiedliwienie’, czyli wyjaśnić, dlaczego 
dziecko nie przyszło do szkoły. W przypadku 
dłuższych nieobecności wywołanych 
kłopotami ze zdrowiem szkoła oczekuje 
zwolnienia lekarskiego, czyli dokumentu od 
lekarza, który potwierdza, że dziecko było 
chore, co uniemożliwiło mu przybycie do 
szkoły. 

 

Egzamin 
Już na koniec szkoły podstawowej 
uczniowie zdają egzamin — czyli sprawdzian 
zewnętrzny, badający poziom wiedzy i 
umiejętności zdobytych w szkole. 

 

Długa przerwa/przerwa obiadowa 
To dłuższa przerwa w godzinach 
południowych (około 20 minut), w czasie 
której dzieci mają czas zjeść posiłek. W 
niektórych szkołach w Polsce są stołówki, 
gdzie dzieci mogą zjeść obiad. Gdy nie ma 
stołówki — jedzą przyniesione z domu 
kanapki. 

 

Przerwa 
To czas krótkiego odpoczynku dla uczniów 
między lekcjami, zwykle trwa 10 minut. 
Lekcje trwają 45 minut. 

 

Grono pedagogiczne 
To zespół nauczycieli uczących w danej 
szkole. 

 

Pokój nauczycielski 
To specjalna sala w szkole przeznaczona dla 
nauczycieli. Tam można znaleźć nauczycieli 
w czasie przerw. 

 

 


