
 1 

WRZESIEŃ 2018 - 20 dni nauki 

 
   Termin    Wydarzenie 

 
Odpowiedzialni 

3 września 

poniedziałek 

godz. 8.00 

godz. 9.00 

godz. 10.00 

godz. 11.00 

godz. 12.00 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019: 
 

klasy III gimnazjalne, klasy VIII, klasa VII a i VII b  

klasy VII c, VII d i VII e, klasy VI, klasy V a, V b, V c 

klasy V d, V e, V f, V g, klasy IV 

klasy II i III 

klasy I 

 

 

D. Szarwark 

A. Okupska 

A. Kempa 

A. Mikołajun 

B. Rafałowska - Solecka 

4 września wtorek Dzień z wychowawcą klasy  wychowawcy klas 

4 – 14 września 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu „Bezpieczna Osiemnastka”  

we wszystkich klasach: 
 przypomnienie regulaminu korzystania z hal sportowych, 

boiska Orlik oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń 

sportowych 

 bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole 

 najważniejsze zapisy w statucie dotyczące uczniów, 

sankcje za nieprzestrzeganie zasad zachowania, zasady 

zachowania się uczniów podczas przerw, telefony, itp. 

 

 

wychowawcy klas  

 

wychowawcy świetlicy  

nauczyciele w-f 

 

5 września środa 

godz. 16.30 

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do świetlicy 

szkolnej - stołówka 

E. Manińska, wych. świetlicy 

10 września 

poniedziałek  
Przekazanie przez liderów zespołów przedmiotowych  

i zadaniowych protokołów i rocznych planów pracy 
(wersja papierowa) 

liderzy 

10 września 

poniedziałek  

godz. 15.30 

Spotkanie liderów zespołów przedmiotowych z 

dyrekcją szkoły w pokoju nauczycielskim 

 

10 września 
poniedziałek 

Ogłoszenie akcji: zbiórki makulatury, puszek 

aluminiowych, nakrętek plastikowych, baterii, zbiórki 

karmy dla zwierząt w schronisku 

zespół ds. ekologii  

10 – 14 września  Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

 

zespół ds. promocji zdrowia, wych.  

 

12 września 
środa  godz. 15.45 

Rada pedagogiczna dyrekcja 

12, 13, 14 września 
środa, czwartek, piątek  

Fotografowanie klas 
 

B. Owczarzak  

A. Jęczkowska 

E. Markiewicz - Krasnoborska 

14 września piątek Szkolny etap konkursu plastycznego „Mój Kościół na 

Pomorzu” 

katecheci  

17 – 23 września Wymiana polsko – duńska 

Europejski Dzień Języków 

J. Śliżewska 

J. Wojda 

19 września środa 

godz. 16.30  

godz. 17.30 

 

godz. 18.00 

 

Zebrania z rodzicami  

Zebrania rodziców klas I – IV 

Zebranie rodziców klas III gimn. z dyrektorem szkoły 

w stołówce szkolnej 

Zebrania rodziców klas V – VIII oraz klas III gimn.  
Wybór trzyosobowej klasowej rady rodziców, wytypowanie 1 

przedstawiciela do Rady Rodziców. 

wszyscy nauczyciele 

 

 

20 września czwartek 

godz.16.00 

Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców w stołówce  

(49 osób – po jednym przedstawicielu z każdej klasy) 

 

21 września piątek Sprzątanie Świata 2018  zespół ds. ekologii 

do 21 września 
piątek 

Pomiar wzrostu uczniów i ważenie losowo wybranych 

tornistrów uczniów 

 

wychowawcy 

23 – 30 września Europejski Tydzień Sportu  
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24 – 28 września Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego opiekunowie SU 

26 września środa Turniej klas IV w piłkę nożną K. Suski, B. Ciesielski 

27 września czwartek  Olimpiada Matematyczna Juniorów – etap szkolny W. Suska 

28 września piątek VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia A. Wysocka, N. Karwat 

28 września piątek Światowy Dzień Serca E. Ruchwa 

zgodnie z regulaminem  Konkursy Przedmiotowe ZKO – eliminacje szkolne H. Szymanowska, A. Laskowska,  

B. Szczepankowska oraz inni 

wyznaczeni nauczyciele  

do końca września Diagnozy wstępne, badania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów – szczegółowy harmonogram z podziałem na 

klasy i wybrane przedmioty znajduje się w osobnym 

dokumencie 

 

wych. klas I - III, nauczyciele 

przedmiotów 

 


