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PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2017/2018
Termin

Wydarzenie

Osoby
odpowiedzialne

Kwiecień 2018 – 19 dni nauki
5.04.2108
/czwartek/
6,7 lekcja

Realizacja programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych
zagrożeniach” [spot. 1]
prowadzący: policja + sanepid
miejsce i czas: biblioteka szkolna, 6 lekcja - 7a; 7 lekcja - 7b

B. Pasińska
wych. kl. 7a, 7b

6.04.2018
/piątek/
4 lekcja

Przedstawienie
profilaktyczne
w
ramach
„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”
dla klas IV-VII.
miejsce: hol

B. Pasińska
wych. klas 4-7

do 10.04. 2018

Przyjmowanie
zgłoszeń
do
przedmiotowych ALBUS.
koszt 9zł./za każdy przedmiot

9-11.04.2018

REKOLEKCJE

9.04.2018
/poniedziałek/
4, 5 i 6 lekcja

Udział w projekcie BAKCYL. Cykl lekcji z finansów:
godz. 10.45 /4 lekcja - kl. 7a - Twoje pieniądze
godz. 11.50 /5 lekcja - kl. 7a - Od oszczędzania do inwestowania
godz. 12.50 /6 lekcja - kl. 7b - Twoje pieniądze
miejsce zajęć: biblioteka szkolna

wych. klas 7a, 7b
W. Klotz
U. Bielawiec
M. Zielonka-Materko

10.04.2018
/wtorek/
godz. 10.00

Konkurs recytatorski, eliminacje miejskie – „Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne”

D. Lemańczyk

10.04.2018
/wtorek/
godz. 9.00

Wyjście do CKiSE na spektakl Teatru lalek MARKO
pt. „Wiedźmy i bociany z Łęczna.”
klasy 1-3, wstęp 8 zł od osoby, rezerwacja na 130 miejsc + 7 op.

wych. klas 1-3

11.04.2018
/środa/
1, 2 i 3 lekcja

Udział w projekcie BAKCYL. Cykl lekcji z finansów:
godz. 8.00 /1 lekcja - kl. 7b - Od oszczędzania do inwestowania
godz. 8.55 /2 lekcja - kl. 7b - Zasady bezpiecznego pożyczania
godz. 9.50 /3 lekcja - kl. 7a - Zasady bezpiecznego pożyczania
miejsce zajęć: biblioteka szkolna

wych. klas 7a, 7b
J. Trompeta
M. Wosińska
E. Sienkiewicz

12.04.2018
/czwartek/
godz. 11.00

Udział reprezentacji szkoły w Mistrzostwach Powiatu
w Drużynowych Biegach Przełajowych w Tychowie.

nauczyciele wf

12.04.2018
/czwartek/
godz. 16.00

Rada szkoleniowa „Wzmacniaj oceną. Ocenianie
kształtujące, orientujące i sumujące.”
czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
miejsce: biblioteka szkolna

dyrekcja
trener ORKE

Konkurs promujący zdrowe odżywianie „Talerz pełen zdrowia” świetlica szkolna.

wychowawcy świetlicy

Filmowe drogowskazy
O sztuce wyrażania emocji + film: „Ania z Zielonego Wzgórza” rezerwacja 112 miejsc + 5 opiekunów

J. Trompeta
wychowawcy klas 4-5

Udział w audycji umuzykalniającej pod patronatem filharmonii
koszalińskiej pt. „Czarna magia, czyli ciemnoskórzy artyści XX w.”

J. Trompeta
klasy 6-7

16.04.2018
17.04.2018
/wtorek/
10.45 - 12.45
18.04.2018
/środa/
godz. 11.50

udziału

w

programu

konkursach

n-le przedmiotów
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Realizacja programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych
zagrożeniach” [spot. 2]
prowadzący: policja + sanepid
miejsce i czas: biblioteka szkolna, 6 lekcja - 7a; 7 lekcja - 7b

B. Pasińska
wych. kl. 7a, 7b

Filmowe drogowskazy
Czy warto się kłócić? + film: „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai.
Stella Nostra.” – rezerwacja 137 miejsc + 7 opiekunów

J. Kowalczyk
wychowawcy klas 1-3

19.04.2018
/czwartek/
godz. 15.30

Szkolenie "Funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu"
miejsce: SP3 (świetlica szkolna)

zgłoszeni n-le /14 os./

20.04.2018
/piątek/

Dzień Ziemi + konkurs piosenki ekologicznej
„Sprzątanie Świata”

U. Bielawiec
E. Sienkiewicz

24.04.2018
/wtorek/

Przedstawienie wiosenne dla klas 1-3

J. Kowalczyk,
U. Stańczyk,
M. Szyperska,
M. Zwolińska

26.04.2018
/czwartek/
godz. 8.55

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
z OPERONEM
j. polski - 45 minut, przerwa: 10-15 minut, matematyka - 45 minut,
minitest z przyrody

wych. klas trzecich

26.04.2018
/czwartek/
godz. 11.00

Konkurs umiejętności j. angielskiego (międzyszkolny)
miejsce: biblioteka szkolna

R. Badurski

Piłka nożna – mistrzostwa szkoły, klasy VI-VII

nauczyciele wf

26.04.2018
/czwartek/
godz. 15.30

Udział reprezentacji szkoły w cyklicznych zawodach sportowych
„Czwartki Lekkoatletyczne 2017/18”- runda wiosenna.
terminy: 26 kwietnia, 10 maja, 17 maja, 24 maja
miejsce: stadion miejski

nauczyciele wf

26-27.04.18

Udział reprezentacji szkoły w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce
Nożnej dziewcząt i chłopców

nauczyciele wf

27.04.2018
/piątek/

Majowe święta

wych. kl. 3a, 3c, 3d

27.04.2108
/piątek/
godz. 10.00

Przemarsz dzieci ulicami miasta w ramach Miesiąca Wiedzy
o Autyzmie /organizator SP3/
wymarsz spod szkoły około godz. 9.30

3b- J. Kowalczyk
4b- G. Rudzik
4c- p. Suwała
5a- K. Kujawa-Brancewicz

19.04.2018
/czwartek/
6, 7 lekcja

19.04.2018
/czwartek/
10.45 - 12.45

30.04.2018
/poniedziałek/

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

