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Historia szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 126 istnieje już 46 lat od 1970 roku.  

To najstarsza placówka oświatowa w Dzielnicy XV Mistrzejowice.  

Jej pierwszym dyrektorem był Pan Witalis Czulak, który sprawował 

funkcję w latach 1970-1980.  

Kolejnymi dyrektorami byli Pani Ewa Przeniosło w latach 1980-1990, 

Pan Stefan Wolski w latach 1991-1998.  

Obecnie funkcję tę pełni Pani Sonia Czajkowska-Stach. 
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Historia szkoły 

Funkcję zastępców dyrektora sprawowali:  

Pani Janina Kołodziejska, Pani Leokadia Soczyńska,  

Pan Marian Wikar,  

Pani Maria Wojnarowska, Pani Irena Smaczniak,  

Pani Krystyna Rządkowska, Pani Grażyna Jankowska,  

Pani Marianna Giereś, Pani Teresa Wrona,  

a obecnie Pani Zuzanna Gawlas. 
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Historia szkoły 

Obecnie w szkole uczy się 247 uczniów w 13 oddziałach.  

W szkole pracuje 31 nauczycieli  

i 9 pracowników administracyjno-obsługowych. 

W 1995 roku z okazji Jubileuszu 25-lecia szkole nadano imię  

Komisji Edukacji Narodowej. 
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Na przestrzeni 46 lat w szkole pracowało wielu pedagogów  

i pracowników administracyjno-obsługowych, którzy w znaczący sposób 

wpływali na obecny kształt funkcjonowania szkoły.  

To my, obecni pracownicy szkoły, czerpaliśmy z doświadczenia 

nauczycieli i pracowników pracujących wcześniej w szkole, którzy zawsze 

służyli radą i pomocą.  

To od doświadczonych pracowników uczyliśmy się wszystkiego,  

trudnej pracy metodycznej, wychowawczej, opiekuńczej.  
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To praca pojedynczego pracownika wpływała i wpływa na funkcjonowanie 

całego zespołu, w którym tworzone są rzeczy piękne i niepowtarzalne  

we współpracy z uczniami, również z rodzicami, którzy zawsze wspierali 

działalność nauczycieli.  

Wielu absolwentów szkoły nadal współpracuje z nauczycielami szkoły  

w realizacji różnorodnych projektów m. in. chór absolwentów CM Triada II 

Ta działalność wzbogaca naszych uczniów i wpływa na ich rozwój. 
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Szkoła to nie tylko budynek, to przede wszystkim uczniowie, 

nauczyciele, pracownicy i rodzice, którzy przez lata tworzyli  

i nadal tworzą tę szkołę.  

To, jaka ona jest, jakie osiąga wyniki, jak rozwiązuje problemy,  

na jakich wartościach i tradycjach buduje swoją codzienną pracę,  

jest zasługą wszystkich dotychczasowych i obecnych pracowników  

i dyrektorów szkoły.  

Dziękuję Państwu za to.  
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W działaniach szkołę wspierają: 

Urząd Miasta Krakowa i Kuratorium Oświaty, Rada Dzielnicy XV, 

Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, Stowarzyszenie 

Pomocy Szkole „Małopolska”, instytucje środowiska lokalnego: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowe Domy 

Kultury, Biblioteki Publiczne, Policja, Straż Miejska, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Mistrzejowice”. 
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Dokonaliśmy samooceny.  

Samooceną potwierdzamy nowatorską realizację sześciu zadań  

z katalogu zadań zamieszczonych w warunkach przyjmowania 

placówek do Klubu Przodujących Szkół.  
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Zadanie 1. 

Zapewnienie warunków umożliwiających 

wszechstronny rozwój ucznia twórczego, 

wrażliwego, samodzielnego, otwartego  

na problemy regionu, kraju, Europy 

10 



Wolontariat – uwrażliwianie dzieci  
na potrzeby drugiego człowieka 

Akcje charytatywne: 

1. Wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin potrzebujących 

2. Kwesta Listopadowa na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie 

3. Jasełka w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie 

4. Pomocnicy św. Mikołaja 

5. Szlachetna Paczka  
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Wolontariat – uwrażliwianie dzieci  
na potrzeby drugiego człowieka 

Akcje charytatywne: 

6. Kolędowanie Misyjne 

7. Grosz do Grosza  

8. Zbiórki makulatury 

9. Kiermasze prac uczniowskich na rzecz różnych fundacji i 
stowarzyszeń pomagających potrzebującym 
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Wolontariat – uwrażliwianie dzieci  
na potrzeby drugiego człowieka 

Akcje charytatywne: 

10. Oddaj nie wyrzucaj 

11. Boże Narodzenie i Wielkanoc z PCK 

12. Zbiórki zakrętek  

Akcje charytatywne na rzecz bezdomnych zwierząt:  

1. Gwiazdka dla zwierzaka 

2. Dar Serca 
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Wybrane działania wypływające  
z Programu Wychowawczego  

i Programu Profilaktyki 

Regularne warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I-VI 

Dzień Szkoły bez Przemocy 

Dzień Fair Play 

Ogólnopolska akcja masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam” 
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Zadanie 2 

Szkoła integruje i uspołecznia  

środowisko szkolne 
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Uroczystości szkolne przygotowywane według 
określonego ceremoniału szkolnego 

1. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego   

2. Święto Szkoły 14 X – uroczysta akademia, konkurs o patronie 

szkoły, ślubowanie klas I, przekroczenie progu klas IV 

3. Akademia z okazji Święta Niepodległości 

4. Niepodległościowe Biegi na Orientację 

5. Pasowanie na czytelnika uczniów klas I 
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Uroczystości szkolne przygotowywane według 
określonego ceremoniału szkolnego 

6. Spotkanie uczniów klas I ze Świętym Mikołajem 

7. Wieczór kolęd i pastorałek 

8. Jasełka 

9. Bale karnawałowe dla uczniów klas I-III i IV-VI 

10. Apele podsumowujące osiągnięcia uczniów klas I-III i IV-VI 

11. Akademia z okazji Świąt Majowych 
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Uroczystości szkolne przygotowywane według 
określonego ceremoniału szkolnego 

12. Festiwal Kultury Szkolnej – impreza dwudniowa z kilkunastoletnią 
tradycją i udziałem absolwentów szkoły 

13. Pożegnanie klas III na zakończenie I etapu edukacyjnego 

14. Pożegnanie klas VI na zakończenie II etapu edukacyjnego 

15. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

A także: 

1.  Wieczory poezji angielskiej 

2. Spektakle teatralne w języka angielskim 
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Imprezy dla środowiska lokalnego 
organizowane w Kościele  

p.w. św. M. M. Kolbego w Mistrzejowicach 

Koncert w pierwszą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II – kwiecień 2006 r.  

Koncert poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II – czerwiec 2013 r. 

Koncerty Kolęd i Pastorałek  

Koncerty „Wspólne śpiewanie” z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
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Imprezy dla środowiska lokalnego 

Prezentacja programu artystycznego podczas Festynów 
organizowanych przez Radę Dzielnicy XV  

Spektakle teatralne w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 9 

Udział w Nowohuckiej Wiośnie Muzycznej 

Udział w międzynarodowym projekcie STARS  

Udział w badaniach do projektu „Szkoła współpracy”  
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Zadanie 3 

Szkoła ma wypracowany system promocji  

i współpracy ze środowiskiem lokalnym 
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Promocja szkoły 

Strona internetowa szkoły www.sp126.edu.pl 

Organizacja konkursów międzyszkolnych – Turniej wiedzy o Krakowie  

dla klas III, Konkurs ortograficzny dla klas V-VI, etapy wojewódzkie 

Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie dla klas I-VI 

Gazetki szkolne „1, 2, 3 – to my”, „4, 5, 6 – Cześć!” 

Autorskie dzienniczki ucznia, autorskie plakaty reklamowe 

Firmowe dyplomy dla uczniów i rodziców 

Życzenia wysyłane trzy razy w roku do emerytowanych pracowników szkoły 
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Zadanie 4. 

Szkoła tworzy warunki do samokształcenia  

i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli 
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Doskonalenie nauczycieli 

Nauczyciele co roku poszerzają swoje kompetencje uczestnicząc  

w szkoleniach dotyczących organizacji procesu dydaktycznego, 

wychowawczo-profilaktycznego i opiekuńczego.  

Uczestniczyli w pilotażowym programie „Nowa jakość edukacji  

w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego 

wspomagania szkół”, w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, w szkoleniach 

w zakresie programowania i przeciwdziałania przemocy wśród uczniów 

w ramach udziału szkoły w projekcie „Tamujemy przemoc”. 
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Zadanie 5 

Szkoła umożliwia wyrównywanie szans 

edukacyjnych wszystkim uczniom 
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Dbanie o rozwój uczniów z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwój uczniów zdolnych 

Nauczyciele proponują uczniom udział w: 

1. zajęciach wspomagających rozwój uczniów, zajęciach wyrównawczych, 

dyżurach dla uczniów, 

2. kołach zainteresowań: polonistycznych, matematycznych, historycznych, 

przyrodniczych, artystycznych, sportowych,  teatralnych, programistycznych, 

filatelistycznym – jedynym młodzieżowym kole filatelistycznym w Krakowie,  

3. konkursach od etapu szkolnego, poprzez międzyszkolny, wojewódzki, 

ogólnopolski do etapu międzynarodowego. 
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Dbanie o rozwój uczniów z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwój uczniów zdolnych 

Wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie języka angielskiego: 

1. zajęcia z obcojęzycznymi wolontariuszami w ramach projektu  

„Enjoy my orgin”, 

2. zajęcia pozalekcyjne języka angielskiego finansowane z Budżetu 

Obywatelskiego, 

3. wieczory poezji angielskiej, 

4. spektakle teatralne w języka angielskim, 

5. gazetka wydawana w języku angielskim. 27 



Dbanie o rozwój uczniów z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwój uczniów zdolnych 

Wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie sprawności fizycznej 

uczniów:  

1. nauka jazdy na łyżwach, 

2. nauka pływania, 

3. nauka jazdy na nartach i snowboardzie, 

4. nauka jazdy na rowerze i uzyskanie karty rowerowej. 
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Dbanie o rozwój uczniów z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwój uczniów zdolnych 

Poszerzanie szkolnej wiedzy uczniów: 

1. Festiwal Nauki organizowany od 2011 r. we współpracy  

z krakowskimi uczelniami i Polską Akademią Nauk, 

2. nauka programowania w języku LOGO prowadzona w szkole od 

2000 r. do 2011 r., 

3. nauka programowania w języku BALTIE od 2012 r. 
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Dbanie o rozwój uczniów z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwój uczniów zdolnych 

Bezpieczeństwo uczniów w sieci: 

1. obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – realizowane od 2004 r.  

z inicjatywy Komisji Europejskiej, 

2. obchody Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa – udział  

w Ogólnopolskiej Inicjatywie Edukacyjnej KURSOR,  

3. udział w Zintegrowanej Polityce Bezpieczeństwa – certyfikat Szkoła 

Promująca Bezpieczeństwo. 
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Zadanie 6. 

Szkoła osiąga wysokie wyniki w konkursach  

i zawodach przedmiotowych, artystycznych  

i sportowych (od gminnych wzwyż) 
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Osiągnięcia uczniów 

Wysokie wyniki w ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasistów 

w okresie 15 lat od 2001 roku.  

Finaliści i Laureaci konkursów wojewódzkich, ogólnopolskich  

i międzynarodowych, w tym sukcesy uczniów w Międzynarodowych 

Konkursach Programowania. 
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Pracownicy szkoły zawsze dużo czasu poświęcali dzieciom  

i robią to nadal.  

Już trzeci rok nauka w szkole odbywa się bez sygnału dzwonka,  

co w znaczący sposób obniża poziom stresu u uczniów  

i pracowników szkoły, uczy dzieci gospodarowania czasem  

i kontrolowania swoich działań.   

Dzisiaj świętujemy przyjęcie szkoły do Klubu Szkół Przodujących.  

To sprawia, że jesteśmy dumni i szukamy w sobie motywacji  

do podejmowania nowych działań. 
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Szkoła Podstawowa nr 126  
im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie 
w Klubie Przodujących Szkół 
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