Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie
Rok szkolny 2017/2018

ZADANIA

SPOSÓB
REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI TERMINY

BAZA SZKOŁY
Wyposażenie
klasopracowni

Doskonalenie metod
nauczania

dostosowanie
wysokości ławek i
krzeseł do wzrostu
dzieci
zakup pomocy
dydaktycznych
praca nauczycieli w
zespołach
przedmiotowych,
klasowych –
doskonalenie
własnego warsztatu
pracy
modyfikacja
programów nauczania
- innowacyjność
lekcja otwarta z języka
polskiego
Lekcja otwarta z
historii dla rady
pedagogicznej

wychowawcy
klas 1 -7

wrzesień 2017

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

1 raz w miesiącu
przed
spotkaniami z
rodzicami

nauczyciele

Cały rok

I.Zagłobińska
E.Szreder

rada szkoleniowa

KSZTAŁCENIE – WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBOWEGO UCZNIÓW
Szkoła odkrywców
talentów
Dzień Języków Obcych

apel laureatów

Festiwal nauki

udział w zajęciach
praktycznych

realizacja działań wg
planu

M.Dębowska
M.Jaroszewska
K.Budzińska
N.Czajka
M.Kuczkowska
M.Stefańska
M.Stępniewska
A.Hoch
B.Kiek
A.Lewandowska

luty
czerwiec
marzec 2018

kwiecień 2018

Program rozwoju
czytelnictwa
Edukacja czytelnicza

Edukacja regionalna i
patriotyczna

Edukacja muzyczna
Edukacja teatralna

Edukacja kinowa

Projekt ,,Lepsza szkoła”
Rozwijanie
zainteresowań i
uzdolnień uczniów oraz
doskonalenie ich
umiejętności

Szkolne konkursy
biblioteczne
Szkolne konkursy
religijne
Szkolny konkurs
pięknego czytania 4-7
Szkolny Konkurs
ortograficzny dla
klas 4-7
Szkolny konkurs

poznańskich uczelni
realizacja działań wg
planu
lekcje biblioteczne dla
uczniów klas 1-7
pasowanie na
czytelnika
udział pocztu
sztandarowego w
miejskich obchodach
imprez i uroczystości
udział w koncertach
na terenie szkoły
wyjścia i wyjazdy na
przedstawienia
teatralne
filmowy projekt
Akademii Filmowej
Filmowy projekt
edukacyjny Akino
filmowy projekt
edukacyjny ,,Młodzi
w obiektywie”
udział klas 5 i 6

Z.Nowiński
J.Roszak
J.Roszak

wrzesień –
grudzień 2017
cały rok

J.Roszak

luty

E.Szreder

cały rok

E.Kuznowicz

raz w półroczu

B.Kurczodyna
W.Olejniczak

raz w półroczu

wych.klas

raz w miesiącu

K.Okonowicz

5 seansów

M.Dębowska
E.Szreder

5 seansów

B.Kurczodyna

cały rok

Podpisanie
nauczyciele
porozumienia
o działalności
wolontariackiej
z dyrektorem.
Opracowanie planu i
realizacja atrakcyjnych
ofert zajęć
pozalekcyjnych
uwzględniających
potrzeby uczniów i
oczekiwania rodziców
bibliotekarz

wrzesień 2017

Wg terminarza

A. Piekarska

Wg zgłoszeń

poloniści

II półrocze

poloniści

X/I 2018

poloniści

II półrocze

czytania ze
zrozumieniem dla klas
4-7
Pleć się, pleć bajeczko
klasy 4
Szkolny Konkurs
Mitologiczny klasy 5-7
Szkolny Konkurs
Historyczny
Szkolny Konkurs Wiedzy
o Wielkopolsce
Szkolny konkurs
gwarowy
Szkolny drużynowy
konkurs matematyczny
kl.4-7 ,, Matematyczne
potyczki klas”
Szkolny konkurs wiedzy
informatycznej
Szkolny konkurs wiedzy
o ruchu drogowym
kl.4-7
Szkolny konkurs
chemiczny kl.7
Konkurs wiedzy o
krajach anglojęzycznych
Konkurs leksykalny
Dyktando Master of
spelling
Konkurs na kartkę
świąteczną w j.obcym
Konkurs kanapkowy –
klasy I – VII
„Zielone parapety –
parapetowy
witaminowy ogródek” –
klasy I – VII
Szkolny konkurs
piosenki dla klas I-III
Szkolny konkurs
recytatorski dla klas I-III
Szkolny konkurs

I. Zagłobińska

II półrocze

E. Szreder

II półrocze

E. Szreder

Styczeń 2018

E.Szreder

Grudzień 2017

B. Kurczodyna

Wg terminarza

M.Dutkiewicz
B.Kwiek
E.Rupental

kwiecień/maj

Z.Nowiński

maj

A.Czaja

kwiecień

J.Monia

maj

M.Stepniewska
M.Kuczkowska
K.Budzińska
N.Czajka
M.Kuczkowska

listopad

M.Kuczkowska
A.Hoch
E.Męczyńska
I.Furykiewicz
M.Jaroszewska
E.Męczyńska
I.Furykiewicz
M.Jaroszewska

grudzień

B. Górniak
A. Śmigiel
M. Wawrzyniak
W. Olejniczak
M. Jaroszewska
B. Augustynowicz
A.Głąb

styczeń/luty
2018

luty
kwiecień

Cały rok

kwiecień

listopad/grudzie
ń 2017
marzec 2018

matematyczny dla klas IIII
Szkolny konkurs
ortograficzny dla klas IIII
Szkolny konkurs
czytania ze
zrozumieniem dla klas IIII
Międzyszkolny Konkurs
Plastyczny: „Malowane
nuty”
Powiatowy konkurs z
języka angielskiego
„Super Kids” dla klas III
(3 etapy)
Stypendiada
wczesnoszkolna
Konkurs recytatorski z
języka angielskiego dla
klas III
Olimpusek (klasy I-III)
Konkurs literacki „Bawię
się w poetę” dla klas I-III
Miejski Konkurs
Historyczny
Miejski Konkurs
Mitologiczny
Wojewódzki Konkurs
Języka Polskiego
Ogółnopolska Olimpiada
Olimpus
Miejski Konkurs
Ortograficzny
Powiatowy Konkurs
Gwarowy „Godej po
naszymu”
Wojewódzki Konkurs
Matematyczny
Ogólnopolskie konkursy
matematyczne
( wg ofert)
Międzynarodowy
Konkurs Matematyczny
,,Kangur”
Konińskie Powiatowe

wg.terminarza
K. Kałużna
M. Bigosińska

maj 2018

A.Rulak-Kin

maj 2018

K. Okonowska
B. Augustynowicz

wg terminarza

M. Stefańska

wg terminarza

A. Głąb

wg terminarza

M. Stefańska

listopad 2017

M. Stefańska

Wg terminarza

I.Woźniak

styczeń/luty
2018
II półrocze

E. Szreder
E.Szreder,
B.Kurczodyna
B.Kurczodyna

Wg zgłoszeń

poloniści historyk

Cały rok

poloniści

II półrocze

B.Kurczodyna

Wg terminarza

M.Dutkiewicz
B.Kiek
E.Rupental

wg terminarza

B.Kiek
M.Dutkiewicz
E.Rupental
M.Dutkiewicz

wg terminarza

II półrocze

wg terminarza

styczeń

Zawody Matematyczne
,, Kto najlepszy”
Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny kl.4
Wojewódzki Konkurs
Przyrodniczy,
Powiatowy Konkurs
Informatyczny
Międzyszkolny turniej o
ruchu drogowym
Olimpus z j.angielskiego

B.Kiek
E.Rupental
A.Lewandowska

marzec

Z.Nowiński

luty

A. Czaja

maj

nauczyciele j.obcych

marzec

Wojewódzki Konkurs
Przedmiotowy z j.
obcego
Międzyszkolny Turniej
świetlic szkolnych.
Konkursy plastyczne dla
klas I-III wg zgłoszeń

nauczyciele j.obcych

listopad /
grudzień

wychowawcy
świetlicy
J. Godlewska
M. JanczakKuznowicz
E. Męczyńska
W. Olejniczak
M. Jaroszewska

wg terminarza

A. Lisiak

wg terminarza

A. Lisiak

wg terminarza

I. Woźniak

Kwiecień 2018

M. Siwek

Kwiecień/ maj
2018
Kwiecień/ maj
2018
Wg terminarza

Miejski Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski dla
klas I-III
Miejski Międzyszkolny
Konkurs Ortograficzny
dla klas III
„Czerwiencie, zieleńcie
się…”i inne zewnętrzne
konkursy recytatorskie
Konkurs ekologiczny dla
klas I- III
Konkurs pięknego
czytania dla klas I -III
Konkurs szybkiego
czytania dla klas I - III
Wybrane konkursy
pozaszkolne dla klas 1-3
„Palić , nie palić, oto jest
pytanie” – klasy V
Konkurs plastyczny „W
trosce o nasze
bezpieczeństwo”
Olimpiada wiedzy o
środkach

A. Głąb
B. Augustynowicz
K. Okonowska
M. Wawrzyniak
M.Gmerek
I.Furykiewicz
A.Lisiak
M.Gmerek
I.Furykiewicz

wg terminarza

cały rok

wg terminarza

wg terminarza
I półrocze

marzec/
kwiecień

psychoaktywnych –
konkurs wiedzowy
Konkurs plastyczny
towarzyszący
olimpiadzie wiedzy o
środkach
psychoaktywnych
Sztafetowe Biegi
Przełajowe

M.Janczak-Kuznowicz marzec/kwiecień
M.Gmerek

Drużynowy tenis
stołowy dz. I chł.
Badminton dz. I chł.
Halowa piłka nożna
Drużynowe pływanie
dz.i chł.
Szachy drużynowe
Unihokej dz.
Unihokej chł.
Piłka ręczna dz.
Piłka ręczna chł.
Siatkówka dz.
Siatkówka chł.
Koszykówka dz.
Koszykówka chł.
Warcaby indywidualne

Drużyn. Biegi przełajowe
dz. I chł.
Czwórbój LA dz. I chł.
XX OBMS

Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele
wychowania
fizycznego

wrzesień

Nauczyciele
wychowania
fizycznego

listopad

Nauczyciele
wychowania
fizycznego

styczeń

Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele
wychowania
fizycznego

luty

październik

kwiecień

maj

ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW
Wybory samorządu
uczniowskiego
klasowego i szkolnego
oraz opiekuna
Wprowadzenie metody
,, małych
przedmiotowych
projektów
edukacyjnych”
Organizacja wraz z

głosowanie

A.Andrzejak

wrzesień

przygotowanie zadań
w grupach

nauczyciele
klas 6 -7

cały rok

Nauczyciele

Wg terminów

uczniami
wewnątrzszkolnych
turniejów i konkursów
Andrzejki

Mikołajki

Bal karnawałowy

Dzień samorządności /
Święto Wiosny

dyskoteka
dla klas 1- 3 i 4 -7

W.Olejniczak
Opiekun SU

spotkanie z
Mikołajem, upominki
w klasach
organizacja i spotkania
w klasach

opiekun SU
wych. klas

wg planu

opiekun SU

W.Olejniczak
opiekun SU

klasy 1-3
22.11.17r
klasy 4-7
23.11.2017
6.12.17r.

klasy 1-3
6.02.18r.
klasy 4 -7
7.02.18r.
21.03.2018

PROMOCJA SZKOŁY
Drzwi Otwarte

spotkanie z rodzicami
i pierwszakami

Oprawa graficzna
imprez i uroczystości
szkolnych
Oprawa muzyczna
imprez i uroczystości
szkolnych
Kronika szkolna
Gazetka dla rodziców

wykonanie dekoracji
okolicznościowych

Gazetka szkolna
,,Ośmiornica”
Prowadzenie strony
internetowej szkoły

redagowanie gazetki

działalność chóru

prowadzenie kroniki
redagowanie gazetki

zbieranie i
przekazywanie
informacji z życia
szkoły
Współpraca z mediami
nawiązanie kontaktu z
lokalnymi gazetami,
portalami
internetowymi
Wykorzystanie monitora tworzenie prezentacji
w hollu szkoły
i informowanie o
sprawach ważnych z
życia szkoły
Przygotowania do 100 – opracowanie
lecia Powstania
programu obchodów

wych. klas 3
n-le wspierający
klas 3
M.JanczakKuznowicz
M.Gmerek
E.Kuznowicz

marzec

M.Gmerek
A.Głąb
B.Augustynowicz
I.Zagłobińska

cały rok
wg terminarza
zebrań z rodzicami
raz w miesiącu

Z.Nowiński

cały rok

I.Zagłobińska

wg potrzeb

Z.Nowiński

styczeń - maj

E.Szreder
M.Gmerek

cały rok

cały rok

cały rok

Wielkopolskiego

Szkolna tablica talentów
i sukcesów uczniów
Współpraca z
przedszkolami

Festyn rodzinny

uaktualnianie tablicy
w hollu szkoły
zaproszenia na
zajęcia, lekcje
integrujące grupę
wyjścia do przedszkoli
z przedstawieniami
teatralnymi
wg programu

Prowadzenie gazetki
ściennej dotyczącej
sportu

Prezentacja prac i
osiągnięć sportowych
uczniów

J.Godlewska
E.Kuznowicz
I.Zagłobińska
A.Lisiak

cały rok

wych. klas 3
nauczyciele w-f

marzec

A.Płachcińska

2 razy w roku

Rada Rodziców
nauczyciele
Nauczyciele w-f

26.05.18
Cały rok

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH I PROEKOLOGICZNYCH
Sprzątanie świata
Realizacja programu
„Mleko w szkole” klas I
–V
Realizacja programu „
Owoce i warzywa w
szkole”
klasy I – V
Program Trzymaj
formę” – przy udziale
SANEPID-u
Program profilaktyki
nikotynowej ,,Bieg po
zdrowie”
Program prozdrowotny
,,Między nami
kobietkami”
Kwiecień – miesiącem
zdrowia
Zbiórka surowców
wtórnych
Dzień Ziemi
Organizacja obozu
narciarskiego, kolonii
letniej, wyjazdów na
widowiska sportowe.

akcja ekologiczna w
terenie
realizacja programu

A.Lewandowska
I.Woźniak
wych. klas 1-5

wrzesień

realizacja programu

wych. klas 1-5

cały rok

realizacja programu

I.Furykiewicz
M.LewandowskaFlorczyk
pedagog

wg terminarza

realizacja programu

realizacja programu

wg wytycznych
zbieranie makulatury
zbieranie nakrętek
apel
Zorganizowanie dla
uczniów konińskich
szkół obozu
narciarskiego,

cały rok

I.Furykiewicz
M.LewandowskaFlorczyk
I.Furykiewicz

wg terminarza

A.Lewandowska
E.Rupental
I.Woźniak
A.Czaja
A. Andrzejak

cały rok
cały rok
kwiecień

cały rok

Ferie zimowe,
cały rok szkolny,
lipiec

Spotkanie z dietetykiem

wypoczynku letniego i
wyjazdu na mecze
sportowe.
pogadanka, pokaz dla
uczniów klas 1-7
turnie drużyn

I.Furykiewicz
E.Męczyńska
A.Czaja

raz w roku

turniej sportowy dla
klas 1 -7
Szkolna akcja promująca wg planu
jedzenie owoców i
warzyw ,,Kolorowy
tydzień”
Szkolna akcja promująca przygotowanie i
jedzenie II śniadania wspólne zjedzenie
,,Wiosenne śniadanka”
śniadania
Konińska Masa
udział w rajdzie
Rowerowa
rowerowym
Projekt ,,Scena zdrowia” przygotowanie
przedstawienia
teatralnego
Akcja ,,Skakanka:
skakanie na skakance
na boisku szkolnym
Korzystanie z oferty
wyjścia, udział
zajęć, akcji
organizowanych przez
podmioty wspierające
pracę szkoły
Wyjścia na basen
lekcje pływania

I.Woźniak

kwiecień

I.Furykiewicz
B.Kurczodyna

1-7 października

wych. klas 1-7

kwiecień

nauczyciele w-f

wrzesień

B.Kurczodyna

kwiecień

wych. klas 1

cały rok

Dzień sportu / Dzień
Dziecka

W.Olejniczak
nauczyciele w-f

30.05.18r.

Konkurs międzyszkolny
,,Zdrowe życie = dobre
życie”
Dzień Ziemi

Organizacja zajęć i
zabaw sportowych dla
uczniów klas 1- 7

kwiecień

I.Woźniak
29 września
M.Janczak-Kuznowicz
wych. klas
cały rok

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Dzień Bezpiecznego
Internetu
Program prewencyjny
„ Bezpieczna szkoła” –
przy udziale Policji,
Straży Pożarnej, Straży
Miejskiej
Ogólnopolski program
„ Chronimy dzieci”

wg planu

Z.Nowiński

wg terminarza

realizacja działań wg
programu

I.Furykiewicz
M.LewandowskaFlorczyk

Cały rok

realizacja działań wg
programu

I.Furykiewicz
M.LewandowskaFlorczyk

Program
Przeciwdziałanie
przemocy – program
profilaktycznoedukacyjny dla uczniów
klas 5 konińskich szkół
podstawowych
Próbna ewakuacja
szkoły
Program prewencyjny
,,Bezpieczna szkoła”
Program ,,Bezpiecznie
tu i tam”

Korzystanie z oferty
zajęć, akcji
organizowanych przez
podmioty wspierające
pracę szkoły
Opracowanie
regulaminów sali
gimnastycznej i
pracowni plastycznej,
muzycznej
Program edukacyjny
Akademia Puchatka

realizacja działań wg
programu

I.Furykiewicz
M.LewandowskaFlorczyk

wg planu

nauczyciele

13 września

realizacja działań w
ramach programu
kontynuowanie
działań edukacyjnoprofilaktycznych na
lekcjach
wychowawczych
wyjścia, udział

I.Furykiewicz

wg terminarza

wych. klas 1-7

cały rok

wych. klas

cały rok

Przestrzeganie
regulaminów

M.Dębowska
E.Kuznowicz
M.Gmerek

wrzesień

A.Głąb

Wrzesień listopad

KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW I HIERARCHII WARTOŚCI
Tydzień Praw Dziecka

wg planu

Akcje charytatywne

wg potrzeb
przygotowywanie
paczek świątecznych

Dzień Chłopca
Dzień Kobiet
Wigilie klasowe
Tradycje świąt Bożego

wyjścia, spotkania
klasowe
wyjścia, spotkania
klasowe
spotkania podczas
lekcji wychowawczych
kolędowanie

A.Lisiak
M.LewandowskaFlorczyk

listopad

cały rok
E.Rupental
M.Jaroszewska
M.Siwek
E.Męczyńska
wych. klas

grudzień

wych. klas

8.03.17r.

wych. klas

22.12.17r.

I.Woźniak

22.12.17

29.09.17r.

Narodzenia
,,
Kolędowanie Szkolnej
Rodziny”
Tradycje świąt Bożego
Narodzenia – Jasełka
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Matki i Ojca
„Program
przeciwdziałania
przemocy – STOP” –
elementy
Zajęcia wychowawczo –
profilaktyczne z
wykorzystaniem
elementów
programów:
- „Strażnicy uśmiechu”
- „Spójrz inaczej”
Wolontariat

Profilaktyka przez
wartości

Działania profilaktyczne
,,Kultura słowa i
zachowania”
Pomoc dla schroniska
dla zwierząt
Organizacja zajęć
integrujących zespół
klasowy
Tradycje Wielkanocne

wystawienie Jasełek
dla klas 1 -3
spotkania klasowe 1-3
spotkania klasowe dla
klas 1- 3
realizacja zadań wg
planu

realizacja zadań wg
planu

wybór opiekuna rady
wolontariatu
włączenie uczniów w
działalność
udział w WOśP
zajęcia z terapeutą
uzależnień dla
uczniów klas 6
spotkanie z rodzicami
uczniów klas 6
wdrażanie dekalogu
dobrych manier
zbiórka karmy i
potrzebnych
akcesoriów
wg planu na lekcjach
wychowawczych
gazetki klasowe

M.Koronkiewicz

22.12.17r.

wych. klas 1-3

styczeń

I.Furykiewicz
M.LewandowskaFlorczyk

cały rok

wychowawcy klas 1-7 cały rok

październik
cały rok
A.Lisiak
E.Męczyńska
E.Kuznowicz

styczeń

E.Kuznowicz

raz w roku

I.Furykiewicz

cały rok

A.Lisiak
M.LewandowskaFlorczyk
I.Furykiewicz
M.LewandowskaFlorczyk
wych. klas 1-7

19-23.03.18r.

raz w roku

KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, ŚRODOWISKA
LOKALNEGO, REGIONU , KRAJU
Rozpoczęcie roku

apel

E.Szreder

wrzesień

szkolnego 2017/2018
Ślubowanie klas
pierwszych
Dzień Edukacji
Narodowej
11 Listopada – 98
rocznica Odzyskania
przez Polskę
Niepodległości
Działalność harcerska

Koniński Budżet
Obywatelski
Cykliczny projekt o
żołnierzach wyklętych
Akcja szkolna ,,Rok rzeki
Wisły”

Rok Józefa Piłsudskiego
Dzień Patrona
Współpraca z
instytucjami
wspierającymi działania
szkoły
Propagowanie do
wstąpienia do klubów
sportowych

3 Maja – rocznica
uchwalenia Konstytucji
Zakończenie roku
szkolnego

spotkanie z rodzicami

wych. klas 1

październik

apel dla klas 1-3 i 4 – 7 A.Grochowska
A.Jędro
J.Woźniak
apel dla klas 1 -3 i 4 -7 I.Zagłobińska

13 października

zbiórki, udział w
uroczystościach i
organizowanych
akcjach
przedstawienie
propozycji i projektów
współorganizacja
projektu
przygotowanie i
realizacja działań
związanych z
obchodami
realizacja działań wg
programu
turniej

cały rok

A.Lisiak

10.11.17r.

wychowawcy klas 4-7 wrzesień
A.Piekarska

1 marca

J.Godlewska

listopad

J.Roszak

listopad

E.Szreder
W.Jasiak-Polińska
nauczyciele

09.02.18r.

Prowadzenie naboru
wśród uczniów do
sekcji sportowych w
konińskich klubach
sportowych.
apel

nauczyciele w-f

Cały rok

A.Płachcińska

27.04.18r.

apel

E.Szreder

22.06.18r.

wg potrzeb

cały rok

INTEGRACJA
Miejskie spotkania
integracyjne
Konkurs wiedzy ogólnej
OMNIBUS

udział w spotkaniach

udział w konkursie
organizowanym przez
MODN
Koniński Dzień Autyzmu udział w obchodach

M.Siwek
K.Kałużna
E.Męczyńska
K.Kujawa

1.12.17

E.Rupental

wg

wg
harmonogramu

Turniej Boccia
V Integracyjne Igrzyska
Andrzejkowe

zorganizowanych
przez SOSW
dział w zawodach

harmonogramu

udział w igrzyskach
organizowanych przez
SP nr 9
udział w obchodach
zorganizowanych
przez MOPR
Spotkanie profilaktyczne organizacja spotkania
w ramach programu
uczniów kl. VI i VII z
„Płytka woda – płytka
osobami
wyobraźnia” oraz
niepełnosprawnymi z
zapobieganiu
fundacji „Podaj dalej”
wypadkom
komunikacyjnym
VI Ósemkowy
organizacja turnieju
Integracyjny Turniej
dla uczniów szkoły i
Sportowy
uczniów innych
placówek

E.Męczyńska
B.Górniak
W.Olejniczak
B.Górniak

wg
harmonogramu
wg
harmonogramu

nauczyciele
wspierający

grudzień

M.Jaskólska

maj

nauczyciele
wspierający

czerwiec

TERMINARZ ZEBRAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH
Data
30.08.2017

Rodzaj rady
Organizacyjna – inauguracja nowego roku szkolnego

01.09.2017

26.10.2017

Szkoleniowa – obowiązki nauczycieli i wychowawców, nowa
podstawa programowa
Organizacyjna – zatwierdzenie planów pracy szkoły i plan nadzoru
pedagogicznego
Szkoleniowa

29.11.2017

Szkoleniowa i organizacyjna Statut

25.01.2018

Klasyfikacyjna za I półrocze

08.02.2018

Analityczna

15.03.2017

Szkoleniowa

19.04.2017

Organizacyjna - zatwierdzająca arkusz na nowy rok szkolny

17.05.2017

Szkoleniowa

18.06.2017

Klasyfikacyjna za rok szkolny

14.09.2017

25.06.2018

Analityczna

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Rodzaj spotkania

Data

Klasa

Godzina

Spotkanie organizacyjne

06.09.2017
07.09.2017
18.10.2017
19.10.2017
15.11.2017
16.11.2017
13.12.2017
14.12.2017
31.01.2018
01.02.2018
21.03.2018
22.03.2018
25.04.2018
26.04.2018
23.05.2018
24.05.2018

1-3
4 -7
1-3
4-7
1-3
4-7
1-3
4-7
1-3
4-7
1-3
4-7
1-3
4-7
1-3
4 -7

17.00

Zebrania z rodzicami
Konsultacje indywidualne
Konsultacje indywidualne
Wywiadówka za I półrocze
Konsultacje indywidualne
Zebrania z rodzicami
Konsultacje indywidualne

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
30.04.2018 – PONIEDZIAŁEK
02.05.2018 – ŚRODA
30.05.2018 – ŚRODA /tylko zajęcia wychowawcze /Dzień Dziecka
01.06.2018 – PIĄTEK / po Bożym Ciele

