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Nasza szkoła
Piaski Nowe w Krakowie to piękna i spokojna okolica z mnóstwem

zieleni dookoła. To tutaj z daleka od ruchliwych ulic usytuowana jest
Szkoła Podstawowa nr 27 imienia Marii Konopnickiej.

EETP 30(2013)4, ISSN 1896-2327

Joanna Parda
Anna Marcinkowska

Szkoła Podstawowa Nr 27 w Krakowie

„Wszystkich uczniów
łączy jedna wspólna cecha:

każdy jest inny”

Z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 27
w Krakowie

Z wizytą w…/Visiting the...

Fot. 1. Szkoła Podstawowa Nr 27 w Krakowie.
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Szkoła w liczbach
Budynek szkolny jest monitorowany i posiada: 23 sale lekcyjne,

2 sale gimnastyczne, pracownię komputerową, stołówkę, bibliotekę z czy-
telnią, gabinet lekarski i dentystyczny oraz dwie oddzielne świetlice. Na
terenie szkoły znajduje się również: boisko do piłki nożnej, siatkowej
i koszykowej.

Aktualnie do szkoły uczęszcza 540 uczniów, którzy uczą się pod kie-
runkiem 36 nauczycieli, będących kadrą wykwalifikowanych i doświad-
czonych pedagogów.

Nauka w szkole odbywa się w godzinach przedpołudniowych, w ze-
społach klasowych nieprzekraczających 26 uczniów. Od pierwszej klasy
dzieci uczą się języka angielskiego oraz mają możliwość skorzystania
z licznych zajęć pozalekcyjnych: koła plastyczne, teatralne, muzyczne,
dziennikarskie, matematyczne, historyczne, komputerowe, koło języka
angielskiego, zajęcia wyrównawcze i zajęcia sportowe.

W szkole prowadzone są także odpłatne zajęcia w ramach języka
angielskiego „WORD” oraz nauka gry na flecie.

Szkoła współpracuje z Radą Dzielnicy IX, Stowarzyszeniem Rodzin
Katolickich nr 28 przy parafii Matki Bożej Różańcowej, Spółdzielnią
Mieszkaniową Piaski Nowe oraz Klubem Sportowym „Piaski”.

Fot. 2. Pracownia komputerowa.
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Fot. 3. Zabawy świetlicowe z chustą animacyjną.

Świetlica
W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i właściwej opieki

przed i po zajęciach dydaktycznych w szkole zorganizowano dwie świe-
tlice: dla najmłodszych uczniów kl. O i I oraz dla starszych uczniów
kl. II–IV. Świetlice są czynne od godziny 7 do 17. Plan pracy dostosowa-
ny jest do planu dydaktycznego dzieci.

Czekając na rodziców bądź opiekunów, dzieci mają możliwość odra-
biania zadań domowych oraz skorzystania z następujących zajęć świetlico-
wych: zajęć plastycznych, zajęć ruchowych na małej sali gimnastycznej lub
gdy jest ładna pogoda – na boisku szkolnym, zajęć z chustą animacyjną,
gier planszowych i karcianych dla dzieci, oglądania bajek i filmów na DVD,
zabaw w kręgu. Dzieci pod opieką wychowawców świetlicy biorą udział w
międzyszkolnych konkursach, gdzie zdobywają liczne nagrody.

Fot. 4. Zabawy świetlicowe dla dzieci starszych.
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Dwa razy w roku organizowane są świąteczne kiermasze,  na które
dzieci pod okiem opiekunów świetlicy wykonują prace artystyczne.

Fot. 5. Kiermasz świąteczny.

Fot. 6. Kiermasz świąteczny.

Fot. 7. Kiermasz świąteczny.
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Imprezy szkolne
W naszej szkole od kilku lat organizowane są coroczne PIKNIKI

SZKOLNE. Dotyczą one różnej tematyki: zakończenia wiosny, powitania
lata, był piknik europejski czy piknik o tematyce „Proszę, dziękuję i prze-
praszam”. Jest to czas intensywnej współpracy rodziców  z dziećmi i  gro-
nem pedagogicznym. Dzięki tej inicjatywie budujemy jakże ważne wspól-
ne relacje tak bardzo potrzebne do dobrego wychowania naszych dzieci.

Fot. 8. „Piknik Europejski”.

Fot. 9. Piknik „Bajkowe klimaty”.
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Konkursy
Starania uczniów i nauczycieli przynoszą owoce. Na terenie szkoły

organizowane są rozmaite konkursy (np. „Konkurs wiedzy o Krakowie”,
„Konkurs baśni”, konkursy historyczne, plastyczne i inne) dające dzie-
ciom szanse na wszechstronny rozwój. W skali dzielnicy i województwa
nasi uczniowie biorą udział i zdobywają nagrody w konkursach przed-
miotowych, plastycznych, recytatorskich oraz zawodach sportowych. Każ-
dego roku szkoła uczestniczy w Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy XI.

Fot. 10. Konkursowe maski.

Trzydziestolecie szkoły
 W tym roku obchodziliśmy uroczystości związane z trzydziestoleciem

szkoły. Rozpoczęły się one od Mszy św. w naszym kościele parafialnym
pw. Matki Bożej Różańcowej. Msza ta została odprawiona w intencji
całej społeczności szkolnej. Uczestniczyły w niej: poczet sztandarowy,
zaproszeni goście, rada pedagogiczna, emerytowani nauczyciele i pracow-
nicy szkoły oraz rodzice i absolwenci.

Druga część uroczystości odbyła się na terenie naszej szkoły. Była
bardzo podniosła i uroczysta. Rangę uroczystości podkreślała obecność
wielu zebranych gości, których oficjalnie przywitała pani dyrektor Alicja
Kostrz wraz z panią wicedyrektor Elżbietą Kaltenberg. Zebrani obejrzeli
prezentację składającą się z archiwalnych zdjęć i wysłuchali historii szkoły,
zwiedzili wystawy:

– reportaże fotograficzne „Jeden dzień z życia klasy”,
– Aleję Krasnoludków powstałą z konkursowych prac uczniów,
– Aleję Marii Konopnickiej, w której drzewa zakwitły kwiatami

i poezją poetki.
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Następnie obejrzeli przedstawienie pt. „Trzydzieści lat minęło jak
jeden dzień…” przygotowane przez najmłodszych oraz zobaczyli tańce
ludowe, które wykonane zostały przez dzieci uczestniczące w zajęciach
dodatkowych. Ta część uroczystości była chyba najbardziej wzruszają-
ca i niejednemu łza się w oku zakręciła.

 Kolejnym punktem programu było zasadzenie przez panią Dyrektor
na terenie szkoły okolicznościowego drzewa – brzozy „Marysi” i otwar-
cie „Kącika Marii Konopnickiej”, poświęconego naszej patronce.

Z okazji jubileuszu wydaliśmy okolicznościową publikację „Baśnio-
we klimaty” opracowaną przez nauczycieli języka polskiego. Książka za-
wiera zbiór opracowań napisanych przez uczniów naszej szkoły.

Fot. 11. Przedstawienie „Na jagody” z okazji trzydziestolecia szkoły.

Fot. 12. Tańce ludowe z okazji trzydziestolecia szkoły.
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Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.

Fot. 13. Przedstawienie z okazji trzydziestolecia szkoły.
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