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Dzień dobry! 

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. Mamy nadzieję, że polubisz Kraków, bo
to miasto od wieków tworzone było przez
przybyszów z różnych krajów. Dzisiejszy,
wielokulturowy Kraków jest dumny z tego, że tak
wielu cudzoziemców uważa go za swoją drugą
ojczyznę.

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.

Mamy nadzieję, że szybko poczujesz, jak bliskie jest
Ci nasze miasto.
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Lekcja trwa 45 minut 

Przerwy trwają 10 minut / z wyjątkiem przerw obiadowych / 

Lekcje kończą się w piątek. 

Wracamy do szkoły w poniedziałek.

Po lekcjach młodsi uczniowie mogą korzystać z zajęć 

w świetlicy szkolnej / jeżeli rodzice nie 

mogą odebrać Cię po lekcjach, a nie wyrażają zgody na samodzielny

powrót do domu / 

 



Miejsca, w których możesz przebywać
podczas przerwy:  

- korytarze szkolne (uczniowie klas IV–VIII) 

- biblioteka 

Podczas przerwy możesz zjeść swoje
śniadanie.

Podczas przerwy obiadowej możesz zjeść
obiad w szkolnej stołówce. 

Jedzenie możesz kupić w sklepiku szkolnym
podczas każdej przerwy. Sklepik szkolny
znajduje się na parterze. 
 





 https://portal.librus.pl/szkola
 

Login i hasło dostaniesz Ty i twoi rodzice 
 

1. Twój dziennik ucznia
przypomni Ci o ważnych sprawach szkolnych.

2. W Twoim dzienniku ucznia
znajdziesz plan lekcji na każdy dzień.

3. Twoi rodzice przeczytają 
w nim informacje o ważnych wydarzeniach w szkole

(zebrania, wywiadówki, wycieczki szkolne) oraz informacje 
o Twoim zachowaniu i postępach w nauce.

Dziennik ucznia: 
Librus
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