Harmonogram działań w styczniu 2018 r.
data
1.01.2018 r.

godzina

2.01.2018 r.

17.00

3.01.2018 r.

17.00

6.01.2018 r.

12.00

9.01.2018 r.

14.30

miejsce
stołówka
szkolna
stołówka
szkolna
Rynek Miasta

hala sportowa
ul.Szkolna 3

10.01.2018 r. w czasie
lekcji
11.01.2018 r. w czasie budynek
przerw ul.Średnia 4A
13.01.2018 r. od 10.00 kawiarnia
ul.Szkolna 3
12.01.2018 r. 10.30
10.50
do
12.01.2018 r.
15-20.01.
2018 r.
15 i 22.01.
w czasie
2018 r.
lekcji
16.01.2018 r. 14.30
hala sportowa
ul.Szkolna 3

działanie
Nowy Rok – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Spotkanie Rady Rodziców

odpowiedzialny
Dyrektor Szkoły

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

Orszak Trzech Króli

s.K.Gonciarz, ks.G.Formela,
R.Kozłowska, R.Kozłowski,
B.Pintos
M.Dowksza, W.Gibczyński,
D.Rudnicki
A.Baprawska

Noworoczny turniej halowej piłki nożnej
chłopców klas 7 SP-1
Mistrz rachunku klas IV

Dyrektor Szkoły

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –
kiermasz ciast i loteriada na korytarzu szkolnym
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –
biesiada przy swojskim cieście w „Łasuchu”
Zaczytana, bezpieczna przerwa – omówienie
zasad zachowania podczas czasu wolnego
Wystawianie ocen semestralnych

B.Kasperowicz

Finał konkursu matematycznego dla klas
gimnazjalnych
Mistrz Rachunku klas VI

S.Stanke

Noworoczny turniej piłki ręcznej chłopców
klas II-III Gimnazjum

M.Dowksza, W.Gibczyński,
D.Rudnicki

Z.Kaczkowski
wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele

G.Jażdżewska

17.01.2018 r. od 16.00 budynek
ul.Średnia 4A
23.01.2018 r.
budynek
ul.Szkolna 3
24.01.2018 r. w czasie
lekcji
24.01.2018 r.
budynek
ul.Średnia 4A
25.01.2018 r. 9.30
basen
przy ZSS
25.01.2018 r. 16.00
18.00
styczeń
2018 r.
styczeń
2018 r.
29.01. 11.02.2018 r.

budynek
ul.Średnia 4A

Zebranie Klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

Semestralne spotkania z Rodzicami

Dyrektor Szkoły
wychowawcy klas
pedagog
B.Kubiak-Jażdżewska
Dyrektor Szkoły
wychowawcy klas
M.Dowksza, W.Gibczyński,
D.Rudnicki, M.Sokołowska,
B.Jarosz, K.Pliszka
wychowawcy klas,
wicedyrektor T.Budnick
wszyscy nauczyciele

Spotkania uczniów klas I z policjantką
Semestralne spotkania z Rodzicami
Mistrzostwa powiatu człuchowskiego w
pływaniu drużynowym dziewcząt i chłopców
klas 7 SP-1 oraz klas II-III Gimnazjum
Zabawa karnawałowa klas 0-III
Pogadanki z uczniami na temat bezpieczeństwa
w czasie zabaw zimowych
Matematyczny Czar Par klas VII

Ferie zimowe
Zajęcia sportowo – rekreacyjne w czasie ferii
zimowych

Załączniki:
-

REGULAMINY KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH NA STRONIE www.kuratorium.gda.pl
REGULAMIN KONKURSU „MISTRZ RACHUNKU” KLAS IV
REGULAMIN KONKURSU „MISTRZ RACHUNKU” KLAS VI

A.Kreft
Dyrektor Szkoły
M.Dowksza

Regulamin konkursu „ Mistrz Rachunku ” klas IV
1. Celem konkursu jest:


Promowanie i popularyzacja matematyki wśród dzieci,



Ułatwienie dzieciom ujawnienia potencjalnych możliwości,



Doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia.

2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:


I etap – eliminacje klasowe, dla wszystkich chętnych uczniów, odbędą się na lekcjach matematyki w styczniu 2018 r.



II etap - konkurs szkolny, odbędzie się w lutym 2018 r. weźmie w nim udział po trzech najlepiej liczących uczniów
z każdej klasy.

3. Czas trwania eliminacji konkursowych:


I etap – 35 przykładów, 20 minut,



II etap - 50 przykładów, 30 minut.

4. W skład komisji opracowującej i sprawdzającej zadania wchodzą A.Baprawska oraz A. Kreft.
5. Na karcie konkursowej uczestnicy wpisują końcowe wyniki. Obliczenia mogą wykonywać na innych kartkach, które nie
podlegają ocenie.
6. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów, ani opuszczać sali.
7. Za każde prawidłowo wykonane obliczenie przysługuje 1 punkt.
8. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba otrzymanych punktów.
9. Wyniki zmagań ogłoszone będą po sprawdzeniu i podliczeniu punktów przez komisję konkursową:


po I etapie – nauczyciele poszczególnych klas, nadają zwycięzcom tytuły Klasowych Mistrzów Rachunku,



po II etapie – Przewodniczący komisji konkursowej , nadaje zwycięzcy tytuł Szkolny Mistrz Rachunku.

Regulamin konkursu „Mistrz Rachunku’’ dla klas szóstych
1. Celem konkursu jest:
a. promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród dzieci,
b. ułatwienie dzieciom ujawnienia potencjalnych możliwości,
c. doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia.
2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
a. I etap- eliminacje klasowe, dla wszystkich zainteresowanych uczniów, odbędą się
na
lekcjach
matematyki dnia 15 stycznia 2018r.
b. II etap- konkurs szkolny, odbędzie się 22 stycznia 2018r., weźmie w nim udział od 12 do 15 najlepiej i najszybciej liczących uczniów
wyłonionych podczas eliminacji klasowych.
3. Czas trwania eliminacji konkursowych:
a. I etap- 25 przykładów 12 minut,
b. II etap- 100 przykładów 30 minut.
4. Na karcie konkursowej uczestnicy wpisują końcowe wyniki w najprostszej postaci.
Obliczenia mogą wykonywać na innych kartkach, które nie podlegają ocenie.
5. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i opuszczać sali.
6. Za każde prawidłowo wykonane obliczenie przysługuje 1 punkt.
7. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba otrzymanych punktów, a w przypadku tej samej liczby punktów czas poświęcony na rozwiązanie
zadań.
8. Wyniki zmagań ogłoszone będą po sprawdzeniu i podliczeniu punktów przez komisję konkursową:
a. po I etapie – przez nauczycieli poszczególnych klas, nadając osobom zakwalifikowanym do II etapu tytuły Klasowych Mistrzów
Rachunku.
b. po II etapie –24 stycznia 2018r na długiej przerwie w sali 22 przez przewodniczącą komisji konkursowej, nadając zwycięzcom tytuły
Szkolnych Mistrzów Rachunku.
Organizator konkursu
Jażdżewska Grażyna

