
Pakiet powitalny
dla uczniów

Szkoły Podstawowej 
w Buku



Znajdziesz tutaj:



Powitanie

Dzień dobry! Cześć!

Drogi Uczniu! Witaj w Buku, w Twojej nowej szkole.
Jest nam bardzo miło, że przyjechałeś do nas. Cieszymy się, że będziesz 
się z nami uczył i bawił. W naszej szkole uczą się głównie dzieci polskie, ale 
są też uczniowie z Ukrainy.

Wiemy, że pierwsze dni w nowej szkole bywają trudne, bo wszystko jest 
nowe, nieznane. Pragniemy, abyś szybko poczuł się tu dobrze, dlatego 
przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji i zasad oraz 
zwyczajów panujących w naszej szkole.

Jeżeli będziesz miał jakieś pytania czy wątpliwości zawsze możesz zapytać 
koleżankę lub kolegę z klasy, nauczyciela lub wychowawcę.

Do zobaczenia w klasie!



Zespół do spraw uczniów z 

doświadczeniem migracji

W naszej szkole dla uczniów z doświadczeniem migracji został powołany 

specjalny zespół. Są w nim nauczyciele, którzy w szczególny sposób zatroszczą 

się o Ciebie i Twoje potrzeby np. w zakresie komunikacji, trudności w nauce lub 

w kontaktowaniu się z Twoimi rodzicami.

 Koordynator zespołu – Dorota Ogonowska- Springer (nauczyciel języka 

polskiego)

 Czlonkowie: Małgorzata Siekierska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 Danuta Śniecińska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 Waldemar Świdurski (nauczyciel matematyki)



Dbamy o nasze wspólne bezpieczeństwo

 Nasza szkoła bardzo dba, aby wszyscy uczniowie i pracownicy byli zdrowi i 
bezpieczni, zwłaszcza w dobie pandemii.

 W związku z tym w przestrzeniach wspólnych obowiązują maseczki oraz 
zachowanie dystansu.

 Należy też pamiętać o częstym myciu i dezynfekowaniu rąk.



Szkoła Podstawowa

im. Bohaterów Bukowskich

ul. Szkolna 12

64 – 320 Buk

www.spbuk.pl

tel./fax 61 8140 182 – ul. Szkolna (klasy 1-3)

tel./fax 61 8140921 (klasy 4-8)

sekretariat@spbuk.pl

Dane adresowe 
szkoły

mailto:sekretariat@spbuk.pl


W naszej szkole uczniowie uczą się w dwóch 

budynkach
Klasy 1-3

ul. Szkolna 12

Klasy 4-8

ul. Szarych Szeregów 8



PRACOWNICY SZKOŁY
DYREKTOR

WICEDYREKTOR

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

NAUCZYCIELE PEDAGODZY I PSYCHOLOG LOGOPEDA

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

POMOCE NAUCZYCIELI

PIELĘGNIARKA SZKOLNAPRACOWNICY 

SEKRETARIATU

PANIE SPRZĄTAJĄCE

WOŹNI



Rok szkolny trwa 10 miesięcy, a 

nauka podzielona jest na 2 półrocza.

Lekcje trwają od poniedziałku do 

piątku. Sobotę, niedzielę i święta 

spędzamy w domu.

Po pierwszym półroczu 

odpoczywamy podczas ferii 

zimowych, a po drugim półroczu 

rozpoczynają się dwa miesiące 

wakacji letnich.



Kalendarz roku szkolnego

MIESIĄC ŚWIĘTA / DNI WOLNE

Wrzesień 1.09. rozpoczęcie roku szkolnego

Październik 14.10. Dzień Edukacji Narodowej

Listopad 1.11. Wszystkich Świętych (dzień wolny)

11.11. Święto Niepodległości (dzień wolny)

Grudzień 23.12 – 01.01. Ferie świąteczne

24-26.12. Święta Bożego Narodzenia

Styczeń 1.01. Nowy Rok (dzień wolny)

6.01. Święto Trzech Króli

Luty Ferie zimowe — 2 tygodnie

(wg ustaleń Ministerstwa Edukacji i Nauki)

Marzec/Kwiecień Święta Wielkanocne — ferie — 6 dni

(w marcu lub kwietniu)

Maj 1.05. Święto Pracy

3.05. Święto Konstytucji 3 Maja
15.05 Święto Patrona Szkoły

Czerwiec Koniec roku szkolnego

(pierwszy piątek po 20 czerwca)

Lipiec i Sierpień Wakacje

O dodatkowych dniach wolnych dowiesz się od wychowawcy.



Nasza szkoła posiada swój STATUT. Jest to 
dokument, w którym zawarte są m.in. cele i 
zadania szkoły oraz najważniejsze informacje 
dotyczące organizacji i pracy szkoły.

W statucie znajdziesz swoje prawa i obowiązki 
oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Szkoła posiada również inne szczegółowe 
REGULAMINY m.in. korzystania z pracowni 
komputerowej, sali gimnastycznej, stołówki i 
świetlicy.

Ważne 

dokumenty

i regulaminy



Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Nauczyciele będą oceniać twoje wiadomości i umiejętności w skali od 1 do 6:

6 — celujący (++++++)

5 — bardzo dobry (+++++)

4 — dobry (++++)

3 — dostateczny (+++)

2 — dopuszczający (++)

1 — niedostateczny (–)

Oceniane będzie również twoje zachowanie według skali:

• Wzorowe

• Bardzo dobre

• Dobre

• Poprawne

• Nieodpowiednie

• Naganne

Informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu przekazywane 

są rodzicom poprzez dziennik elektroniczny Uonet+.

Na koniec półrocza i roku uczeń otrzymuje oceny końcowe z każdego 

przedmiotu i z zachowania. W klasach 1-3 oceny te są ocenami opisowymi.



Obowiązkowe 

zajęcia w naszej 

szkole



Ważne miejsca w szkole

Gabinet dyrektora i sekretariat

Gabinet pielęgniarki szkolnej

Pokój psychologa i pedagoga

Świetlica

Znajdują się w obu budynkach. Możesz się 

tam udać w wyznaczonych godzinach lub 

w umówionym czasie.

Znajduje się w obu budynkach. Możesz z 

niej korzystać za zgodą rodziców przed 

lub po zakończeniu zajęć.

Każda klasa korzysta z ciepłego napoju w 

wyznaczonych godzinach. Pamiętaj o 

przynoszeniu drugiego śniadania. Twoi 

rodzice mogą też wykupić dla ciebie 

ciepłe obiady w szkole.

Stołówka

Biblioteka
Znajduje się w obu budynkach. W czasie 

przerw możesz wypożyczyć książkę.

Sklepik szkolny Znajduje się w budynku dla klas 4-8. W 

czasie przerw możesz kupić drobną 

przekąskę lub napój.



Szkolny rozkład zajęć

Godziny

lekcyjne

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.00-8.45

9.00-9.45

10.00-10.45

11.00-11.45

12.00-12.45

12.55-13.40

13.50-14.35

14.45-15.30

• W naszej szkole lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają 

45 minut.

• Przerwy między zajęciami trwają 15 lub 10 minut. Podczas przerw 

nie możesz opuszczać terenu szkoły. Możesz spacerować i bawić 
się na boisku, korzystać z biblioteki lub zjeść śniadanie w stołówce 

szkolnej.

• O bezpieczeństwo w czasie przerw dbają nauczyciele dyżurujący.



Zajęcia dodatkowe

W szkole odbywają się różne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. 

Poinformuje cię o nich wychowawca.

Jeżeli będziesz potrzebował innych dodatkowych zajęć wspierających, pomoc 

uzyskasz od wychowawcy, pedagoga lub psychologa.

Uczniowie, którzy nie znają języka polskiego mogą otrzymać:

•Dodatkowe lekcje z języka polskiego (minimum 2 godziny)

•Zajęcia wyrównawcze (1 godzina z 1 przedmiotu)
Łącznie nie więcej niż 5 godzin tygodniowo



Ubiór szkolny

CODZIENNY

Ubierz się wygodnie i stosownie, 

dopasuj strój do pogody. Jeżeli 

jesteś uczniem klasy 1, będziesz 

potrzebował obuwia na zmianę.

GALOWY

Jest to strój, który 

założysz na uroczystości 

szkolne (biała koszula 

lub bluzka oraz ciemne 
spodnie lub spódnica).

SPORTOWY/GIMNASTYCZNY

Wygodna koszulka i 

spodenki oraz sportowe 

buty.



Pamiętaj o przyborach szkolnych!

KSIĄŻKI

ZESZYTY

PIÓRNIK, A W NIM:

-DŁUGOPIS

-OŁÓWEK

-LINIJKA

-TEMPERÓWKA

-GUMKA

-KREDKI

-KLEJ

-NOŻYCZKI

Otrzymasz je w szkole.



Spóźniłeś się na lekcję. Wejdź do swojej klasy i 

powiedz "Przepraszam za spóźnienie".

Byłeś nieobecny w szkole. Rodzice piszą usprawiedliwienie w 

dzienniku elektronicznym w zakładce 

Usprawiedliwienia.

Nie umiesz wykonać zadania./ Nie 

radzisz sobie z nauką.

Zgłoś to nauczycielowi./Poproś o 

pomoc wychowawcę lub pedagoga.

Źle się czujesz. Zgłoś to wychowawcy lub innemu 

nauczycielowi, oni poinformują 

twoich rodziców.

Pokłóciłeś się z kolegą/koleżanką. Porozmawiaj z wychowawcą lub 

pedagogiem szkolnym.

Zgubiłeś swoje rzeczy. Poproś o pomoc kolegów/koleżanki 

lub pana/panią z obsługi.

Co zrobić, jeśli:



System edukacji w Polsce

SZKOŁA PODSTAWOWA (8 lat)

kończy się egzaminem ósmoklasisty

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Liceum (4 lata)

kończy się 

MATURĄ

Technikum (5 lat)

kończy się 

MATURĄ

Szkoła branżowa I stopnia 

(3 lata) kończy się 

egzaminiem zawodowym

Szkoła branżowa II 

stopnia (2 lata) 

kończy się MATURĄ

STUDIA

lub lub



Gdzie 

szukać 

wsparcia?




