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PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2017/2018
Maj 2018 – 18 dni nauki
01.05.2018

Święto Pracy. Dzień ustawowo wolny.

02.05.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

03.05.2018

227. rocznica Narodowego Święta Konstytucji 3 maja.
Dzień ustawowo wolny.

G. Rudzik + 4b
Sztandar z 7a

10.00 – msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. NNMP w Białogardzie,
11.00 – przemarsz i uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Orła Białego.

04.05.201
termin do
ustalenia

7-11.05.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Szkolny konkurs o Unii Europejskiej dla klas III

B. Sawicka, A. Kopeć

Konkursy ALBUS 2018

nauczyciele
przedmiotów

Dopuszcza się zmianę terminu przeprowadzenia testu z danego przedmiotu pod
warunkiem, iż odbędzie się on między 07-05-2018 r. a 11-05-2018 r.

7-11.05.18

7-9.05 2018

08.05.2018

Terminy przeprowadzenia testów konkursowych:
j. polski - 07-05-2018
| matematyka - 08-05-2018
j. angielski - 09-05-2018 | j. niemiecki - 09-05-2018
historia - 10-05-2018
| chemia - 10-05-2018
fizyka - 10-05-2018
| przyroda - 11-05-2018
biologia - 11-05-2018 | geografia - 11-05-2018
Teoretyczny Egzamin na Kartę Rowerową
4a - 9.05. /5lekcja
4b - 9.05. /4 lekcja
4c - 7.05. /1 lekcja

P. Suwała

Konkurs ZUCH dla klas 1-3
j. polski - 07-05-2018 - biblioteka szkolna - 4 lekcja (26 ucz.)
j. angielski - 08-05-2018 - biblioteka szkolna - (2 ucz.)
matematyka - 09-05-2018 - biblioteka szkolna - 4 lekcja (23 ucz.)

G. Waśków
A. Kopeć

Obchody Dnia Zwycięstwa.

P. Suwała +4c
Sztandar z 7b

10.00 – msza św. W intencji Ojczyzny w kościele pw. NNMP w Białogardzie,
11.00 – przemarsz i uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Orła Białego.

09.05.2018
/środa/

Konkurs recytatorski, eliminacje powiatowe – „Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne” w Tychowie.
uczestnicy: F. Zima, 3a; K. Szczepańska, 7b

D. Lemańczyk

10.05.2018
/czwartek/
godz. 15.30

Udział reprezentacji szkoły w cyklicznych zawodach sportowych
„Czwartki Lekkoatletyczne 2017/18”- runda wiosenna.
miejsce: stadion miejski

nauczyciele wf

10.05.2018
/czwartek/
godz. 16.30

Spotkanie Rady Rodziców
miejsce: biblioteka szkolna

Prezydium RR

14.05.2018
/poniedziałek/
godz. 12.50

Edukacja teatralna w bibliotece szkolnej:
Codzienność i „niecodzienność” w teatrze

wych. klas
4a, 4b, 4c, 5a

16.05.2018
/środa/
od godz. 15.30

Spotkania z rodzicami klas I – VII [5]
Informacja o wynikach edukacyjnych i o zachowaniu ucz. przed
klasyfikacją roczną, poinformowanie Rodziców o przewidywanych
rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannego
zachowania.

Dyrekcja
Wychowawcy klas
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Udział reprezentacji szkoły w Mistrzostwach Powiatu
w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców

Nauczyciele wf

17.05.2018
/czwartek/
godz. 15.30

Udział reprezentacji szkoły w cyklicznych zawodach sportowych
„Czwartki Lekkoatletyczne 2017/18”- runda wiosenna.
miejsce: stadion miejski

nauczyciele wf

17.05.2018
/czwartek/

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

B. Pasińska
Wych klas 7a, 7b

18.05.2018
/piątek/

Miejska impreza profilaktyczna „Wspólnie przeciw
uzależnieniom i przemocy” (po 15 uczniów z klas piątych)

B. Pasińska
K. Kujawa-Brancewicz
V. Dawlidowicz

16.05.2018

zbiórka godz. 9.00 - Plac wolności, zakończenie godz. 13.00 na stadionie

21-25.05.18

Diagnozy końcoworoczne
Wszystkie raporty muszą być opracowane do dwóch tygodni po
terminie badania.

nauczyciele
przedmiotów

21-24.05.18

Praktyczny Egzamin na Kartę Rowerową.

P. Suwała

22.05.2018
/wtorek/
godz. 13.00

Konkurs dla klas pierwszych – etap międzyszkolny „Pierwszaki
też uczniowie! Litery już znają i pięknie czytają.”
miejsce: biblioteka szkolna

K. Hejza, J. Kowalczyk,
M. Zwolińska

23.05.2018

Udział reprezentacji szkoły (uczniowie klas VII) w powiatowych
zawodach sportowych LA indywidualna

nauczyciele wf

Szkolny festiwal piosenki angielskiej i niemieckiej.

V. Dawlidowicz

24.05.2018
/czwartek/
godz. 15.30

Udział reprezentacji szkoły w cyklicznych zawodach sportowych
„Czwartki Lekkoatletyczne 2017/18”- runda wiosenna, finał miejski.
miejsce: stadion miejski

nauczyciele wf

26.05.2018
/sobota/

III Festyn Szkolny /odpr. 1 czerwca

Rada Rodziców
Wszyscy nauczyciele

28.05.2018

Konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej – świetlica szkolna.

Wychowawcy świetlicy

29.05.2018
/wtorek/
godz. 13.00

Powiatowy konkurs ortograficzny „Mały Mistrz

K. Hejza, J. Kowalczyk,
M. Zwolińska

4 tydzień

Ortografii”.

