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PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2017/2018
Czerwiec 2018 – 15 dni nauki
06.06.2018
/środa/

Wystawienie ocen rocznych z zajęć obowiązkowych
i dodatkowych oraz oceny zachowania.

wszyscy nauczyciele

§ 89 ust. 14-16 Statutu - zapisy dotyczące ustalania oceny rocznej.

06.06.2018
/środa/

Świetlicowa olimpiada sportowa – świetlica szkolna.

wychowawcy świetlicy

06.06.2018
/środa/

Wyjście do CKiSE na przedstawienie Narodowego Teatru
Edukacji im. Adama Mickiewicza, cena biletu 17 zł/os.
godz. 10.10 – Przygody Baltazara i Wawelskiego Smoka /70
miejsc + 4 opiekunów/
godz. 11.40 – Książę i żebrak /100 miejsc + 5 opiekunów/

J. Kowalczyk, B. Wrona

06.06.2018
/środa/
9.00 - 13.00

Udział w imprezie profilaktycznej „Profilaktyka wokół nas”.
- bieg przeciw uzależnieniom /20 uczestników, dystans 1300m,
- konkurs plastyczny „Polska niepodległa” /3ucz., praca zbiorowa
lub indywidualne,
- punkt z ofertą edukacyjną
- wspólne grillowanie i słodki poczęstunek

B. Pasińska
K. Kujawa-Brancewicz

07.06.2018
/czwartek/
godz. 12.00

Międzyszkolny festiwal piosenki angielskiej i niemieckiej

V. Dawlidowicz

07.06.2018
/czwartek/
godz. 16.00

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych klas pierwszych.

dyrekcja
B. Sawicka, A. Kopeć

08.06.2018
/piątek/
godz. 8.55

Lekcja pokazowa z matematyki „Czy lekcja matematyki może być
ciekawa?”
miejsce: hol szkoły

J. Jesiołkiewicz
M. Zielonka-Materko

11.06.2018

Finał konkursu recytatorskiego Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne.
Biblioteka Publiczna w Koszalinie, uczestnik: F. Zima, kl. 3a

D. Lemańczyk

13.06.2018
/środa/
godz. 15.30

Rada klasyfikacyjna klas I-VII

dyrekcja
wszyscy nauczyciele

14.06.2018
/czwartek/

Realizacja programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych
zagrożeniach” [spot. 3]
prowadzący: policja + sanepid
miejsce i czas: biblioteka szkolna, 5 lekcja - 7b; 4 lekcja - 7a

B. Pasińska

15.06.2018
/piątek/

Przedstawienie „Czerwony Kapturek szuka księcia”
przygotowane przez uczniów klasy 4c, 5a

P. Suwała
K. Kujawa-Brancewicz

15.06.2018
/piątek/
godz. 12.00

Mistrzostwa Białogardu w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (roczniki 2012-204) w SP5.

nauczyciele wf

20.06.2018
/środa/
9.00-12.00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Dzień Sportu zawody sportowe w poziomach klas I-III i IV-VII.

Samorząd Uczniowski
nauczyciele wf
wychowawcy klas

21.06.2018
/czwartek/

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

22.06.2018
/piątek/
godz. 9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

23.06.-31.08.

wychowawcy klas 1-3
wychowawcy klas 4-6

Dyrekcja, Sztandar z 7b

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie letnie
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

