
Sekretariat szkolny   
Czynny codziennie w godz. 7:30 – 15:30;  
W czasie zebrań z Rodzicami (wrzesień, styczeń, czerwiec) – do 18:00  
Sekretarz szkoły: Żaneta Nowak 
Pracownik administracyjny: Kinga Plec 
 
Dyrektor szkoły – Bożena Sadok  
dyżur dla rodziców: wtorek 12:00 – 14:00, czwartek 9:00-11:00 
w czasie spotkań z rodzicami: 16:30 – 18:00 
Wicedyrektor szkoły – Wojciech Adamusik 
dyżur dla rodziców: poniedziałek, środa: 14:00 – 15:00;  
w czasie spotkań z rodzicami: 16:30 – 18:00 
 
Kadra Pedagogiczna: 
oddział przedszkolny: Sabina Kwiek 
kształcenie zintegrowane: Izabella Zabrzyńska (1a), Renata Kubica (1b), Elżbieta Musiał (2a),                     
Joanna Bednarczyk (2b), Małgorzata Kapecka (3a), Justyna Master-Karczmarz (3b),  
wychowawcy klas 4-8: 
4a – Marta Gwóźdź, 4b – Aneta Woźniak  
5a – Liliana Hadula, 5b – Maria Stachoń 
6a – Maria Krupa, 6b – Anna Dorynek-Wysowska 
7a – Anna Godzwon 
8a – Elżbieta Radoń, 8b – Piotr Płoszaj, 8c – Marzena Ciepiela 
kształcenie przedmiotowe: 
j. polski – Anna Godzwon, Maria Stachoń, Tomasz Komenda 
historia, wos – Piotr Płoszaj 
plastyka, muzyka – Joanna Dywan 
j. angielski – Liliana Hadula, Marzena Ciepiela, Magdalena Wójcik, Monika Magda 
j. hiszpański – Magdalena Wójcik 
j. niemiecki – Monika Magda 
matematyka – Maria Krupa, Aneta Woźniak, Wojciech Adamusik 
przyroda – Anna Dorynek-Wysowska 
biologia – Elżbieta Radoń, Anna Dorynek-Wysowska 
geografia – Ewa Grząba  
chemia – Elżbieta Radoń 
fizyka – Andrzej Ryś 
informatyka – Maria Krupa, Jacek Janiczek 
technika – Sabina Kwiek 
wychowanie fizyczne – Bogusława Motyl-Zemełka, Agnieszka Krzywoń, Maciej Wojtal/Marcin Oszczypała 
edukacja dla bezpieczeństwa – Agnieszka Krzywoń 
wychowanie do życia w rodzinie – Elżbieta Radoń 
religia – s. Wiktoria, Marcin Kuczaj 
etyka – Agnieszka Dziubla 
 
wychowawcy w świetlicy szkolnej – Anna Synowska, Marta Gwóźdź, Martyna Gawryluk, Maciej Wojtal, Ewelina 
Samuła, Monika Magda, Karolina Wójcik 
      
Biblioteka szkolna  - czynna codziennie w godzinach: 8.00 – 14.00   
bibliotekarz szkolny – Anna Kłosowska 
 
pedagog szkolny – Monika Nowak 
pedagog specjalny – Karolina Wójcik  
psycholog – Ewelina Samuła  
 
Opieka psychologiczna  
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Siewna 23d,  12 415 69 68 
  

INFORMACJA 
O PRACY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 
 
- Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022 r. 
- Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r. 
- Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. 
- Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023 r. 
- Zakończenie roku szkolnego: 23 czerwca 2023 r. 
- Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. 
 
I okres roku szkolnego 2022/2023 trwa do 31 stycznia 2023 roku. 
   
Dodatkowe dni wolne (nie ma lekcji, dla uczniów, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki,                           
są organizowane zajęcia w świetlicy szkolnej, nie ma obiadów):  
– 31 października 2022 r. (pon.) 
– 2 maja 2023 r.  (wt.) 
– 9 czerwca 2023 - piątek po Bożym Ciele 
– Egzamin ósmoklasisty - 23, 24, 25 maja 2023 (wt., śr., czw.), nie organizujemy opieki w świetlicy szkolnej; 
 
   
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
 
Zebranie – obowiązkowa forma kontaktu rodzica ze szkołą (spotkanie wszystkich rodziców z wychowawcą) 
Dzień otwarty – indywidualne rozmowy z nauczycielami uczącymi dany zespół klasowy 
 
15 września 2022 r. (czw.)  zebrania kl. I – VIII i "0" 
20 października 2022 r. (czw.)  dzień otwarty kl. I – VIII i "0" 
17 listopada 2022 r. (czw.)  dzień otwarty kl. I – VIII i "0" 
15 grudnia 2022 r. (czw)  dzień otwarty kl. I – VIII i "0" 
12 stycznia 2023 r. (czw.)  w miarę potrzeb – spotkania z zainteresowanymi Rodzicami  

(przewidywane oceny niedostateczne śródroczne) 
26 stycznia 2023 r. (czw.)  wywiadówki klas I-VIII (podanie ocen za I okres roku szkolnego)

 

16 marca 2023 r. (czw.)  dzień otwarty kl. I-VIII  
Do 31 marca 2023 r.   indywidualne spotkania z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego 
20 kwietnia 2023 r. (czw.)   dzień otwarty kl. I-VIII i „0”  
18 maja 2023 r. (czw.)  dzień otwarty kl. I – VIII i "0”   
6 czerwca 2023 r. (wt.)  w miarę potrzeb – spotkania z zainteresowanymi Rodzicami  

(przewidywane oceny roczne) 
15 czerwca 2023 r. (wt.)  zebranie podsumowujące rok szkolny kl. I – VIII i "0" 
 
Dni otwarte - 16.30 - 18.00 (obecni wszyscy nauczyciele) 
Zebrania z Rodzicami - 16.30, 17.15 – godzinę podaje wychowawca klasy (obecni tylko wychowawcy) 
 
 
Nieobowiązkowe ubezpieczenia uczniów- Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa (umowa podpisana przez Radę 
Rodziców). Składka 45 zł – do 10 października 2022 r.– zbierają wychowawcy.  
 
Profilaktyczny gabinet medyczny – pielęgniarka – Renata Kleszcz 
Nauczyciele ukończyli kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 
 
 
 



dzwonki 

 
 
Obiady 
Gotowane w kuchni szkolnej przez firmę FRYKAS, wydawane w godzinach: 11:00 – 15:00 (wg ustalonego 
harmonogramu) 
Cena obiadu dla ucznia naszej szkoły: dla dziecka z „zerówki” – 12 zł., dla uczniów klas I-VIII – 14 zł. 
 
Opłaty za obiady przyjmowane są w stołówce – w pierwszym tygodniu każdego miesiąca lub bezpośrednio 
przelewem 24 1140 2004 0000 3902 7812 3613 
W razie nieobecności dziecka w danym dniu na obiedzie należy do godz. 9:00 zgłosić ten fakt  
poprzez sms pod nr 797 654 392;  sp113@frykascatering.pl     
lub osobiście – celem odliczenia obiadu w następnym miesiącu.  
Przypominamy o elektronicznym systemie do zarządzania wydawaniem posiłków – karty magnetyczne. 
 
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE  
 

 Rajd szkolny „Smok Wawelski ma 50 lat – Kraków znany i nieznany” (IX/X 2022) 
 Dzień Chłopaka (30 września 2022) 
 Święto Komisji Edukacji Narodowej (14 października 2022) 
 Ślubowanie klas pierwszych i otrzęsiny „Zerówkowiczów” (14 października 2022) 
 Rocznica Odzyskania Niepodległości (10 listopada 2022) 
 Dzień Patrona Szkoły i „Szkolny Dzień Profilaktyki” (15 listopada 2022) 
 Andrzejki (29 listopada 2022) 
 Dzień św. Mikołaja (6 grudnia 2022) 
 Wigilia Bożego Narodzenia w klasach (22 grudnia 2022) 
 Dzień Kobiet i Dziewcząt (8 marca 2023) 
 Dzień św. Patryka, patrona Irlandii (17 marca 2023) 
 Powitanie wiosny (21 marca 2023) 
 Śniadanie Wielkanocne w klasach (5 kwietnia 2023) 
 Święto Naszej Planety (21 kwietnia 2023) 
 Rocznica Konstytucji 3 Maja (28 kwietnia 2023) 
 „Szkolna majówka” – statkiem po Wiśle (maj 2023) 

 
 
 
 
 
   
 

                                                                     Strony www przydatne Rodzicom: 
 
                        Kuratorium Oświaty w Krakowie     www.kuratorium.krakow.pl    
                        Ministerstwo Edukacji i Nauki   www.men.gov.pl 

    Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.gov.pl 
                        Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.krakow.pl  

    Portal Edukacyjny  www.portaledukacyjny.krakow.pl 
                        Magiczny Kraków  www.krakow.pl 
                        Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  www.fdds.pl 

 
NR KONTA RADY RODZICÓW: 59 1240 1431 1111 0010 0049 7601 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 113 

IM. LEOPOLDA WĘGRZYNOWICZA W KRAKOWIE 
UL. STACHIEWICZA 33 

 

   12 637-49-04,  fax  12 636-22-19 
 

  
     e-mail:  sp113@mjo.krakow.pl          www.sp113krakow.pl 

 

Szkoła ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
współpraca z AWF w Krakowie i Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego  

Uczestnik programów i projektów: „Praktyczne wychowanie fizyczne”, 
„Mleko dla szkół”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”,  

”Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie, proszę”,  
Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”, 

Klub Szkół UNICEF,  
„Akademia Przyszłości”; współpraca z fundacją Promień Nadziei – wolontariat, 

„Akademia Mediacji Rówieśniczych”, 
„eTwinning" - społeczność szkół w Europie i spoza niej,  

„Laboratoria Przyszłości", „Miejski program edukacyjny FUTURE4ME”, 
 „ABC przedsiębiorczości", "ABC empatii", 

Szkoła posiada certyfikat - LIDER PROJEKTU:  
„Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Bezpieczna Szkoła Podstawowa” 

 
 

 Zajęcia lekcyjne w godzinach od 8.00 – 16.15. 
 Oddział przedszkolny – roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (od 8.15; oddzielna grupa 

świetlicowa do godziny 17.00). 
 Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, atrakcyjnymi metodami. 
 Organizowane są kółka zainteresowań rozwijające pasje; działają dwie drużyny harcerskie i gromady 

zuchowe ZHR. 
 Życie w szkole urozmaicają dyskoteki, imprezy sportowe, wyjazdy na wycieczki i „Zielone Szkoły”, 

rajdy, wyjścia do teatrów, kin, filharmonii. 
 Szkoła współpracuje z partnerami z Belgii w ramach międzynarodowych programów.  
 Działamy w ramach Stowarzyszenia Szkół M.A.K.A.B.R.A., we współpracy  

ze Stowarzyszeniem StAM z Belgii (wymiany uczniowskie – jeżeli będą możliwe). 
 W ramach priorytetów pracy szkoły – promujemy mediacje rówieśnicze, wolontariat, lekcje emocji. 

 
Kontynuujemy działania innowacyjne: 

  „Grywalizacja w edukacji”  
 „Matematyczne uzdolnienia dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju, edukacja” 
 „Kultura edukacji, czyli jak odkryć prawdę ukrytą w dziecku – pedagogiczna wartość Stowarzyszenia 

Szkół M.A.K.A.B.R.A. 
  

 

Ponadto szkoła oferuje: 
 opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, zajęcia profilaktyczne, bogato wyposażoną bibliotekę, 
 naukę informatyki w nowoczesnej pracowni komputerowej, 
 pracownię językową, fizyczno-chemiczną, biologiczno-geograficzną, matematyczną – wyposażone        

w sprzęt multimedialny, 
 zajęcia odpłatne: karate. 

1. 8.00 - 8.45 
2. 8.55 - 9.40 
3. 9.50 - 10.35 
4. 10.45 - 11.30 
5. 11.40 - 12.25 
6. 12.40 - 13.25 
7. 13.40 - 14.25 
8. 14.35 - 15.20 
9. 15.30 - 16.15 

Dyrektor: 660 637 404; sekretariat: 660 637 403 


