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POWITANIE
Dzień dobry!  Cześć!  Witaj w naszej szkole!

Drogi/-a Uczniu/Uczennico! Witaj we Wronkach, w Twojej nowej szkole. 
Cieszymy się, że przyjechałeś/-aś do nas, zamieszkasz tu, że będziesz się z nami uczył/-a i bawił/-a. 
W naszej szkole będziesz czuł/-a się świetnie!

Wiemy, że pierwsze dni bywają trudne. Nowe koleżanki i koledzy, nauczyciele, budynek. Dlatego 
chcemy ułatwić  Ci zapoznanie się z zasadami i zwyczajami panującymi w naszej szkole.

Jeżeli coś będzie dla Ciebie niejasne, będziesz miał/-a jakieś pytania czy wątpliwości zawsze 
możesz zapytać koleżankę lub kolegę z klasy, nauczyciela lub wychowawcę. Zawsze też możesz 
zwrócić się ze swoimi pytaniami, wątpliwościami, trudnościami do innych uczniów i nauczycieli. 
Do zobaczenia!

Dyrekcja, nauczyciele  i uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 3 

we Wronkach 



DANE ADRESOWE SZKOŁY

•Adres: ul. Polna 5, 64-510 Wronki

•Telefon: (67) 25-40-748

•E-mail: sekretariat@sp3wronki.pl

•www: https://sp3wronki.pl/

https://sp3wronki.pl/


KALENDARZ 
ROKU 
SZKOLNEGO

W czasie roku szkolnego 
mamy też dni wolne 
i święta, kiedy nie ma 
zwykłych lekcji lub kiedy 
nie chodzimy do szkoły.
Do szkoły chodzimy od 
poniedziałku do piątku, 
zaś soboty, niedziele 
i święta spędzamy 
w domu - z rodziną lub 
przyjaciółmi.

O dodatkowych 
dniach wolnych lub 

świętach dowiesz się 
od swojego 

wychowawcy.

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 Narodowej)

Marzec Święta Wielkanocne — ferie — 6 dni
(w marcu lub kwietniu)

Kwiecień

Maj 1.05. Święto Pracy
3.05. Święto Konstytucji 3 Maja

Czerwiec Koniec roku szkolnego 
(pierwszy piątek po 20 czerwca)

Lipiec i sierpień wakacje



WEWNĄTRZSZKOLNY 
SYSTEM OCENIANIA

TO ZASADY, ZGODNIE 
Z KTÓRYMI 

NAUCZYCIELE BĘDĄ 
WYSTAWIAĆ OCENY 

ZA TWOJE 
OSIĄGNIĘCIA 
EDUKACYJNE. 

PO SZCZEGÓŁY 
KLIKNIJ TUTAJ, 
A ZOBACZYSZ 

WYMAGANIA ZE 
WSZYSTKICH 

PRZEDMIOTÓW. 

Oceny z 
przedmiotów:
6 - celujący          
5 - bardzo dobry                     
4 - dobry
3 - dostateczny
2 - dopuszczający
1 - niedostateczny  
(ocena negatywna)

Oceny  
zachowania:
- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie 
- naganne

https://sp3wronki.pl/dokumenty-szkoly/


OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

Klasy I - III

edukacja wczesnoszkolna (EW)
edukacja polonistyczna

edukacja matematyczna

edukacja społeczno-przyrodnicza

edukacja plastyczna/techniczna

edukacja muzyczna

edukacja informatyczna

wychowanie fizyczne  (WF)

język  angielski

klasa 
IV V VI VII VIII

język polski + + + + +

język angielski + + + + +

drugi język obcy + +

matematyka + + + + +

historia + + + + +

przyroda +

informatyka + + + + +

technika + + +

wychowanie fizyczne + + + + +

geografia + + + +

biologia + + + +

chemia + +

fizyka + +

muzyka + + + +

plastyka + + + +

wiedza o społeczeństwie +

edukacja dla bezpieczeństwa +

zajęcia z wychowawcą + + + + +



USPRAWIEDLIWIENIA

W naszej szkole nie 
przyjmujemy usprawiedliwień 
napisanych na kartce. 
Odpowiednią funkcję można 
znaleźć w e-dzienniku
po zalogowaniu się na konto 
rodzica/opiekuna.

Instrukcja

Usprawiedliwienie należy 
wysłać wychowawcy w ciągu 
dwóch tygodni od powrotu 
ucznia do szkoły. 

http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Usprawiedliwienia.pdf


DOKUMENTY SZKOLNE

Statut szkoły
• W naszym 

Statucie 
znajdziesz 
wszystkie 
informacje 
na temat 
działania szkoły.

• Tutaj możesz się 
z nim zapoznać. 

Te dokumenty też warto znać! 

- Regulamin świetlicy 

- Regulamin stołówki 

- Regulamin biblioteki 

https://sp3wronki.pl/wp-content/uploads/2020/10/statut_SP3_wrze_20.pdf
https://sp3wronki.pl/wp-content/uploads/2020/10/regulamin_swietlicy_20_21.pdf
http://strona.sp3wronki.pl/wp-content/uploads/2014/04/regulamin_stolowki.pdf
http://strona.sp3wronki.pl/wp-content/uploads/2014/04/regulamin_biblioteki_szkolnej.pdf


PSYCHOLOG I PEDAGOG SZKOLNY 
Jeśli:

• nie radzisz sobie z nauką,

• masz kłopoty w domu,

• nie potrafisz nawiązywać kontaktów z rówieśnikami,

• masz problemy osobiste i nie wiesz jak sobie z nimi 
poradzić,

• nie potrafisz dogadać się z rodzicami,

• nie znajdujesz porozumienia z nauczycielem,

• nie wiesz, jaką wybrać szkołę?

Zwróć się do pedagoga lub psychologa w każdej sytuacji, 
jeśli tylko potrzebujesz wsparcia osoby dorosłej. Przyjdź 
i podziel się również swoimi sukcesami i radościami.

Tutaj znajdziesz informacje o godzinach pracy 
psychologa i pedagoga. 

Gdzie znaleźć pedagoga? 

• Gabinet pedagoga 
znajduje się na pierwszym 
piętrze, obok pokoju 
nauczycielskiego

Gdzie znaleźć psychologa? 

• Gabinet psychologa 
znajduje się obok sal 1, 2, 
3, przy hali sportowej

https://sp3wronki.pl/pedagog-psycholog/


STOŁÓWKA SZKOLNA 

• W szkole codziennie możesz zjeść 
ciepły obiad. 

• Przerwy obiadowe: 11:30-11:45, 
12:30-12:45, 13:30-13:45

• Wychowawca przekaże Ci informacje 
dotyczące tego, na której przerwie 
Twoja klasa może zjeść obiad. 

• Aktualny jadłospis zawsze znajdziesz 
tutaj. 

• Stołówka znajduje się na parterze, 
po lewej stronie od głównego wejścia 
do szkoły. 

• Informacje na temat płatności 
przekaże wychowawca.

https://sp3wronki.pl/jadlospis/


PIELĘGNIARKA 

• Kiedy poczujesz się źle, pamiętaj, aby zgłosić to 
nauczycielowi – ten wyśle Cię do pani pielęgniarki lub
zadzwoni bezpośrednio do rodziców. 

• Możesz też samodzielnie udać się do gabinetu pani
pielęgniarki w czasie przerwy. 

• Gdzie go znaleźć? Szukaj po prawej stronie korytarza
łączącego dwie części szkoły. 



PLAN LEKCJI

Oto rozkład lekcji w naszej szkole. 

8:00-8:45

8:55-9:40

9:50-10:35

10:45-12:30

12:45-13:30

13:45-14:30

14:40-15:25

15:35-16:20

Plan swojej klasy znajdziesz tutaj.

http://gimwronki.informatycznynadzor.pl/files/PLAN/index.html


PRZERWA

• W czasie przerwy możesz przebywać na
korytarzach szkolnych lub wyjść na boisko –
decyzja należy na Ciebie. 

• W czasie przerwy możesz skorzystać z toalety –
znajdziesz je po obu stronach korytarza.

• Pamiętaj, że w czasie przerwy nie możesz
opuścić terenu szkoły!



KLASA SPORTOWA

• W naszej szkole działa też oddział sportowy. 

• Jeśli chcesz rozwijać swoje uzdolnienia sportowe, 
możesz wziąć udział w rekrutacji, a pod czujnym okiem 
trenerów nauczysz się gry w piłkę nożną lub siatkówkę.

• W klasach sportowych zwiększona została liczba 
godzin zajęć wychowania fizycznego.

• Tutaj znajdują się informacje o rekrutacji do klasy 
sportowej.  

https://sp3wronki.pl/rekrutacja-do-sp3/


ZAJĘCIA DODATKOWE

• W naszej szkole odbywają się 
darmowe zajęcia dodatkowe. 
Każdego roku do wyboru jest wiele 
ciekawych zajęć, w których możesz 
wziąć udział, m. in. kółko teatralne, 
dziennikarskie, ekologiczne czy 
sportowe. 

• Dokładne informacje o zajęciach 
znajdziesz tutaj

Uczniowie, którzy nie znają dobrze 
języka polskiego, mogą brać udział 
w dodatkowych zajęciach, na 
których nauczą się go od podstaw. 
Szczegóły przekaże wychowawca. 

https://sp3wronki.pl/zajecia-pozalekcyjne/


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

• Jeśli masz głowę pełną pomysłów i chcesz
działać na rzecz społeczności szkolnej, 
weź udział w wyborach do Samorządu
Uczniowskiego! 

• Tutaj znajdziesz o nim więcej informacji. 

https://sp3wronki.pl/samorzad-uczniowski-2020/


WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
Strój galowy…

To biała bluzka/koszula, 
granatowa/czarna spódnica 

lub spodnie.
Obowiązuje podczas 

ważnych świąt i szkolnych 
uroczystości.

Gdzie szukać swoich ocen?

Na  stronie 
https://uonetplusdziennik.vulcan.n
et.pl/gminawronki/ znajduje się 
nasz dziennik. Wychowawca 
podpowie Ci, jak się zalogować. 

Jak ubrać się do szkoły?
Tak, jak chcesz! Ważne, 

by było Ci wygodnie. 
Pamiętaj o tym, by Twoja 

odzież była czysta 
i schludna. 

Gdzie znaleźć zgubiony 
piórnik?

Wszystkie rzeczy, których 
poszukujesz, trafią do 

recepcji przy wejściu. Szukaj 
ich właśnie tam!

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminawronki/


CO NALEŻY ZROBIĆ W TAKICH SYTUACJACH?

BYŁEŚ/AŚ NIEOBECNY/A NA LEKCJACH

Rodzice piszą usprawiedliwienie

w dzienniku elektronicznym 

w zakładce – USPRAWIEDLIWIENIA.

SPÓŹNIŁEŚ/AŚ SIĘ NA LEKCJĘ
Idziesz do swojej klasy i mówisz:

„PRZEPRASZAM ZA SPÓŹNIENIE”.

ŹLE SIĘ CZUJESZ

Rozmawiasz z wychowawcą swojej klasy albo innym 
nauczycielem.  Oni zawiadomią twoich rodziców, którzy 
odbiorą cię ze szkoły.

NIE UMIESZ WYKONAĆ ZADANIA 

DOMOWEGO

Prosisz o pomoc wychowawcę, 
nauczyciela przedmiotu lub pedagoga szkolnego.

POKŁÓCIŁEŚ/AŚ SIĘ 
Z KOLEGĄ/KOLEŻANKĄ

Rozmawiasz z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.

GDZIE SZUKAĆ ZGUBIONEGO PIÓRNIKA 

LUB STROJU NA WF ?

Poproś o pomoc panie z obsługi,
Ich stanowisko jest  na parterze szkoły



TO  
WARTO
WIEDZIEĆ

Wywiadówka
To spotkanie rodziców z wychowawcą ucznia. Jego celem jest
omówienie postępów dzieci w nauce oraz innych ważnych
spraw dotyczących życia klasy
i szkoły.

Otwarta Szkoła Dzień, w którym rodzice mogą porozmawiać ze wszystkimi
nauczycielami.

Pokój nauczycielski Jest przeznaczony dla nauczycieli. To w nim nauczyciele
przebywają, pracują i odpoczywają między lekcjami. Tutaj też
często znajdują się klucze do sal lekcyjnych, plany lekcji.

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Specjalista pomagający dzieciom, które mają trudności szkolne.

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

Biblioteka Miejsce, gdzie uczeń może na miejscu, bezpłatnie skorzystać ze
szkolnych zbiorów książek. Może też wypożyczać książki do
domu. Podręczniki na cały rok szkolny uczniowie wypożyczają
z biblioteki za darmo.

Świetlica To sala, w której uczniowie spędzają czas przed lekcjami lub
po lekcjach. Do świetlicy zapisują swoje dziecko Rodzice.
W pisemnym zgłoszeniu dokładnie podają godziny pobytu.

Stołówka Pomieszczenie, w którym wydawane są ciepłe posiłki.
Aby dziecko mogło korzystać z obiadów, Rodzice muszą je
zapisać w świetlicy. Obiady są płatne.

Dorośli na terenie szkoły Dorośli, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły, rozstają się
z nim przy wejściu. Tam opiekę nad uczniami przejmują
nauczyciele.



SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

Szkoła podstawowa 

(8 lat)
Egzamin ósmoklasisty

Szkoła ponadpodstawowa

1. Liceum (4 lata)
2. Technikum (5 lat)
3. Szkoła branżowa (3 lub 5 lat)

Matura 

Studia 



TO PRZYDA 
CI SIĘ NA 

LEKCJACH

Książki  

zeszyty ćwiczeń  

Zeszyty (w linie do j. polskiego, 
w kratkę do pozostałych przedmiotów)

Piórnik , a w nim:

długopis,  ołówek,  gumka,  linijka,  nożyczki,  klej, kredki,  
temperówka. 

Uczniom klas I-III wychowawca może przekazać listę 
dodatkowych przyborów obowiązujących w jego klasie, np. 
farby, plastelina, bloki techniczne itp.

W dniach, w których masz wychowanie fizyczne (WF), 
przynosisz worek ze strojem gimnastycznym.



WAŻNE MIEJSCA W 
OKOLICY 

• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki 

• Wroniecki Ośrodek Kultury 

• Kinoteatr Gwiazda

• Urząd Miasta i Gminy 

http://www.wokwronki.pl/biblioteka.html
http://www.wokwronki.pl/
http://www.wokwronki.pl/pl/kinoteatr.html
https://www.wronki.pl/


ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O ŻYCIU SZKOŁY, 
WEJDŹ NA NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

• Facebook • Instagram

https://www.facebook.com/gimnazjumwronki/
https://www.instagram.com/sp3_wronki/

