
Tradycje szkoły:
• Święto Szkoły 14 X – akademia, konkurs  
o patronie szkoły, ślubowanie klas I
• Akademia z okazji Święta Niepodległości
• Bale andrzejkowe i karnawałowe dla uczniów 
klas I – III  i IV – VIII
• Pasowanie na czytelnika uczniów klas I
• Spotkanie uczniów klas I-III ze św. Mikołajem
• Udział uczniów w małopolskich konkursach  
przedmiotowych i tematycznych
• Organizacja Międzyszkolnego Turnieju Wie-
dzy o Krakowie dla uczniów klas III 
• Organizacja Międzyszkolnego Konkursu  
Ortograficznego dla uczniów klas IV – VIII
• Jasełka i Koncerty Kolęd
• Koncerty Muzyczne i prezentacje artystyczne 
chóru żeńskiego CM Triada II dla środowiska 
lokalnego
• Wydawanie gazetki szkolnej „1, 2, 3 – to my”, 
• Akcje charytatywne, zbiórki karmy dla zwie-
rząt
• Wolontariat

Zajęcia pozalekcyjne:
W szkole działają koła zainteresowań m.in.: 
historyczne, teatralne, sportowe, redakcyjne, 
chór szkolny i młodzieżowy, Dyskusyjny Klub 
Książki.

Współpracujemy m.in. z:
• Radą Dzielnicy XV
• MDK im. A. Bursy
• Akademią Mistrzów Cracovia
• Parafią p.w. św. M.M. Kolbego
• Przedszkolami nr 125 i nr 148
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Spółdzielnią Mieszkaniową Mistrzejowice
• Strażą Miejską, Policją
• Bibliotekami Publicznymi

Nasza szkoła:
Szkoła Podstawowa nr 126 

im. Komisji Edukacji Narodowej

Szkoła przyjazna dzieciom

   
31-610 Kraków

os. Tysiąclecia 57
tel./fax 12 648-24-90
www.sp126.edu.pl



Baza szkoły:
• W 2018 roku uczniowie rozpoczęli naukę  
w kolorowej, odnowionej szkole. W czasie 
wakacji budynek został poddany termomoder-
nizacji
• Posiadamy dobrze wyposażone sale  
dydaktyczne
• W każdej sali lekcyjnej znajdują się  
oczyszczacze powietrza
• Każdy uczeń posiada indywidualną szafkę
• Są cztery sale świetlicowe
• Podłoga interaktywna ”Magiczny Dywan”
• Biblioteka i czytelnia są razem z Interneto-
wym Centrum Informacji Multimedialnej
• Pracownia komputerowa z 26 stanowiskami 
dla uczniów
• Sala gimnastyczna, odnowione przebieralnie 
dla uczniów
• W 2020 roku oddano do użytku nowoczesne 
4 boiska sportowe (do piłki nożnej, do koszy-
kówki, do siatkówki) oraz bieżnia
• Duży teren zielony wokół szkoły
• Stołówka
• Gabinet pedagoga
• Gabinet logopedy
• Gabinet pielęgniarki

Uczniowie naszej szkoły odnoszą 
liczne sukcesy w konkursach 

pozaszkolnych:
międzynarodowych, 

ogólnopolskich,  
wojewódzkich 

i innych. 

Szkoła od 2020 roku posiada
tytuł LIDERA PROJEKTU 

„Szkoła promująca bezpieczeństwo”

Należymy do Klubu Przodujących Szkół  
ogólnopolskiego ruchu społecznego  
działającego w ramach Krajowego  
Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Otrzymaliśmy akredytację na poziomie 
złotym Międzynarodowego Projektu STARS.

Otrzymaliśmy wyróżnienie za wprowadzenie  
innowacji pedagogicznej                                     

„Programowanie z czarodziejem Baltie”.
 

Realizujemy programy i projekty:
1.  Program wychowania komunikacyjnego  
     „Szkolenia rowerzysty”
2.  Projekt „Rowerem do szkoły przez cały rok” 
3.  Programy unijne:
     „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”
4.  Projekt „Zintegrowana polityka 
     bezpieczeństwa”
5.  Projekt Uniwersytet Dzieci

Więcej o nas na profilu Facebook:
     

               Szkoła Podstawowa nr 126 
                    im. Komisji Edukacji Narodowej  
      w Krakowie

oraz na stronie: www.sp126.edu.pl
i portalu Nowa Szkoła

Najważniejsze atuty naszej szkoły:

• Nauczyciele kreatywni, otwarci na nowe  
wyzwania
• Wychowanie w duchu tradycyjnych wartości  
i patriotyzmu
• Szerokie działania wychowawcze, profilak-
tyczne i opiekuńcze
• W ramach zajęć wychowania fizycznego 
nauka jazdy na łyżwach oraz nauka pływania
• Działania w zakresie wolontariatu
• Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
• Dobrze działający Samorząd Uczniowski
• Bardzo dobre warunki nauki
• Lokalizacja i wielkość sprzyjająca zachowa-
niu bezpieczeństwa
• Położenie blisko parku na os. Tysiąclecia

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy      
 szkoły tworzą klimat 

 bezpieczeństwa, spokoju, zaufania 
 i ciepła. 


