Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego Pallottiego w Krakowie
przy Zespole Szkół Pallotyńskich
KALENDARZ SZKOLNY 2017/2018
Okres I : 4 września 2017r. do 9 lutego 2018r.

Osoba
odpowiedzialna
04 IX 2017
Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2017/2018: Msza św. dla ks. dyrektor
godz. 09.00 uczniów klas II - VI w Kościele Matki Bożej Pocieszenia M. Ostapiszyn,
przy ul. Bulwarowej, bezpośrednio po mszy przejście do wychowawcy klas
szkoły pod opieką wychowawcy klasy, a następnie zajęcia
z uczniami do godz. 11.30.
godz. 16.00 Nabożeństwo poświęcenia tornistrów uczniom klas I -szych jw.
w Kościele jw., bezpośrednio po Mszy spotkanie w szkole
z ks. Dyrektorem i wychowawcami klas
18 IX 2017
Msza św. w dniu patrona dzieci i młodzieży Stanisława
ks. dyrektor
godz. 8.00
Kostki dla uczniów klas I – VI: uczniowie, którzy
M. Ostapiszyn,
rozpoczynają w tym dniu zajęcia szkolne od pierwszej godz. ks. S.
lekcyjnej przychodzą do Kościoła Matki Bożej Pocieszenia
Kołodziejski,
przy ul. Bulwarowej bezpośrednio z domu lub dochodzą ze
szkoły z wyznaczonymi nauczycielami; po mszy udają się
do szkoły wraz z nauczycielami i realizują zajęcia zgodnie
z planem lekcji
20 IX 2017
Spotkania z rodzicami uczniów:
godz. 17.00 klas I-III – klasowe (przekaz informacji wynikających
wychowawcy klas
ze statutu szkoły, programu wychowawczego i programu
profilaktyki, planu pracy szkoły na rok 2017/2018 oraz
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych)
godz. 18.00 oddziałów klasowych IV:
G. Kucharczyk
ogólne w jadalni szkolnej na temat zajęć „Wychowanie
do życia w rodzinie”; bezpośrednio po w salach lekcyjnych wychowawcy klas
spotkanie z wychowawcą (przekaz informacji jw.)
godz. 18.30 klas V, VI – klasowe (przekaz informacji jw.)
wychowawcy klas
w godz.
18.00–19.15
28 IX 2017
godz.
17.00-19.00
06 X 2017
godz. 08.00

dyżur nauczycieli bez przydziału wychowawstw w pokoju
nauczycielskim
Dyskoteka dla uczniów klas IV – VI
Opiekunowie: M. Foszcz, A. Fijałek
Obsługa sprzętu: P. Kleczkowski
Wystrój sali: uczniowie klasy IVd
Pierwszy piątek miesiąca – Msza św. dla uczniów klas IVVI: uczniowie, którzy rozpoczynają w tym dniu zajęcia
szkolne od pierwszej godz. lekcyjnej przychodzą do
Kościoła Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej
bezpośrednio z domu lub dochodzą ze szkoły
z wyznaczonymi nauczycielami; po mszy udają się
do szkoły wraz z nauczycielami i realizują zajęcia zgodnie
z planem lekcji

nauczyciele
organizator:
E. Rajewska

ks. dyrektor
M. Ostapiszyn,
wychowawcy klas

16 X 2017
godz. 08.00

Obchody Dnia Edukacji Narodowej:
1) Msza św. - uczniowie, którzy rozpoczynają w tym dniu
zajęcia szkolne od pierwszej godz. lekcyjnej przychodzą do
Kościoła Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej
bezpośrednio z domu lub dochodzą ze szkoły
z wyznaczonymi nauczycielami; po mszy udają się
do szkoły wraz z nauczycielami i realizują zajęcia zgodnie
z planem lekcji

w trakcie
lekcji

2) akademia szkolna, w tym przedstawienie w wykonaniu
nauczycieli

3) przedstawienie dla rodziców i pracowników szkoły
w wykonaniu nauczycieli
1 XI 2017
Wszystkich Świętych
2, 3 XI 2017 Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Szkoła zapewnia w godz. 6.30 – 17.00 zajęcia
wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej tym
uczniom, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły
(dyżur wyznaczonych nauczycieli)
10 XI 2017
Uroczyste obchody Święta Niepodległości – festiwal pieśni
patriotycznej i piosenki żołnierskiej (w ramach lekcji dot.
klas IV – VI).
22 XI 2017
Spotkania z rodzicami uczniów:
godz. 17.00 klas I-III – klasowe (przekaz informacji o postępach
edukacyjnych uczniów, o ich sukcesach i osiągnięciach
oraz wynikach pracy wychowawczej i profilaktycznej)
godz. 18.00 oddziałów klasowych V:
ogólne w jadalni szkolnej na temat zajęć „Wychowanie
do życia w rodzinie”; bezpośrednio po w salach lekcyjnych
spotkanie z wychowawcą (przekaz informacji jw.)
godz. 18.30 klas IV, VI - klasowe (tematyka jak wyżej)
dyżur nauczycieli bez przydziału wychowawstw (pokój
18.00–19.15 nauczycielski)
24 XI 2017
Ślubowanie uczniów klas pierwszych (ranne zajęcia
godz. 16.30 lekcyjne odbywają się zgodnie z planem)
godz. 17.00

30 XI 2017
godz.
17.00-19.00
01 XII 2017

20 XII 2017
godz.
17.15 -18.00

Dyskoteka dla uczniów klas IV – VI
Opiekunowie: K. Piątek, L. Kubacka
Obsługa sprzętu: P. Kleczkowski
Wystrój sali: uczniowie klasy Va
Pierwszy piątek miesiąca – Msza św. dla uczniów klas IVVI: uczniowie, którzy rozpoczynają w tym dniu zajęcia
szkolne od pierwszej godz. lekcyjnej przychodzą
do Kościoła Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej
bezpośrednio z domu lub dochodzą ze szkoły
z wyznaczonymi nauczycielami; po mszy udają się
do szkoły wraz z nauczycielami i realizują zajęcia zgodnie
z planem lekcji
Kiermasz świąteczny klas III – VI

ks. dyrektor
M. Ostapiszyn.
nauczyciele
uczący

D. Guzik

D. Guzik
szkoła nie pracuje
wicedyrektor
U. Kurzyk

J. Jamróz,
A. Otręba

wychowawcy klas,

G. Kucharczyk
wychowawcy klas,
wychowawcy klas,
nauczyciele
ks. dyrektor
M. Ostapiszyn,
E. Belska
A. Ptak
A. Szczęch
organizator:
L. Gurgul

ks. dyrektor
M. Ostapiszyn
wychowawcy klas

M. IwańskaSarnat,
wychowawcy klas

Poświecenie opłatków, wigilie klasowe: klasy I-III w trakcie
zajęć edukacyjnych,
klasy IV-VI w czasie zajęć z wychowawcą
23 XII 2017 – 31 XII 2018 Zimowa przerwa świąteczna:
25, 26 XII
Boże Narodzenie
2017
27-29 XII
Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia
2017
w godz. 6.30 – 17.00 zajęcia wychowawczo-opiekuńcze
w świetlicy szkolnej tym uczniom, którzy zgłoszą się
w tym dniu do szkoły (dyżur wyznaczonych nauczycieli)
01 I 2018
Nowy Rok
05 I 2018
Pierwszy piątek miesiąca – Msza św. dla uczniów klas IVVI: uczniowie, którzy rozpoczynają w tym dniu zajęcia
szkolne od pierwszej godz. lekcyjnej przychodzą
do Kościoła Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej
bezpośrednio z domu lub dochodzą ze szkoły
z wyznaczonymi nauczycielami; po mszy udają się
do szkoły wraz z nauczycielami i realizują zajęcia zgodnie
z planem lekcji
06 I 2018
Święto Trzech Króli
Udział w Orszaku Trzech Króli (opieka nad uczniami:
L. Grabowska, J. Jamróz, E. Rausch - Műnnich)
22 XII 2017

19 I 2018

22 I 2018

23 I 2018
godz. 17.00

Szkolne eliminacje do Turnieju Tańca o Puchar Rektora
Szkoły
godz. 16.30 – 18.00 klasy I – III
godz. 18.30 – 20.00 klasy IV - VI
Święto Patrona Szkoły: Msza św. - uczniowie, którzy
rozpoczynają w tym dniu zajęcia szkolne od pierwszej
godz. lekcyjnej przychodzą do Kościoła Matki Bożej
Pocieszenia przy ul. Bulwarowej bezpośrednio z domu lub
dochodzą ze szkoły z wyznaczonymi nauczycielami;
po mszy udają się do szkoły wraz z nauczycielami
i realizują zajęcia zgodnie z planem na ten dzień
(zmiana godzin zajęć). Obowiązuje strój galowy.
Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar ks. Rektora
w Teatrze Ludowym

31 I 2018
godz. 16.30

Klasyfikacja śródroczna:
- zakończenie klasyfikacji uczniów – wystawienie ocen
(do godz. 16.00)
Jasełka w wykonaniu teatru szkolnego wystawione
w Kościele Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej

01 II 2018

Bal karnawałowy dla uczniów klas I -III

01 II 2018

Dyskoteka dla uczniów klas IV – VI
Opiekunowie: L. Kubacka, M. Braś - Gryzło
Obsługa sprzętu: P. Kleczkowski

do 26 I 2018

III-VI, opiekunowie
SU
wychowawcy klas

szkoła nie pracuje
wicedyrektor
U. Kurzyk

szkoła nie pracuje
ks. dyrektor
M. Ostapiszyn,
wychowawcy klas

ks. dyrektor
M. Ostapiszyn
E. Rausch Műnnich
B. Marszałek

ks. dyrektor
M. Ostapiszyn,
ks. S.
Kołodziejski,
B. Kosiba

B. Marszałek,
wychowawcy klas
artystycznych
wszyscy uczący

E. Rausch Műnnich,
L. Grabowska
A. Broś
M. Janowska
J. Klimowicz
A.Szczurek-Kopta
G. Kucharczyk

02 II 2018

07 II 2018
07 II 2018
godz. 17.00

godz. 18.30

18.00 –19.15
8 II 2018
09 II 2018

Wystrój sali: uczniowie klasy Vc
Pierwszy piątek miesiąca – Msza św. dla uczniów klas IVVI: uczniowie, którzy rozpoczynają w tym dniu zajęcia
szkolne od pierwszej godz. lekcyjnej przychodzą
do Kościoła Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej
bezpośrednio z domu lub dochodzą ze szkoły
z wyznaczonymi nauczycielami; po mszy udają się
do szkoły wraz z nauczycielami i realizują zajęcia zgodnie
z planem lekcji
Podsumowanie osiągnieć konkursowych uczniów w
pierwszym okresie – apel dla klas I – III
Spotkania z rodzicami uczniów:
- oddziałów klasowych I – III; powiadomienie o postępach
edukacyjnych uczniów, o ich osiągnieciach i sukcesach,
realizacji podstawy programowej oraz pracy
wychowawczej
- oddziałów klasowych IV – VI; powiadomienie o ocenach
klasyfikacyjnych uczniów za 1-szy okres, postępach
edukacyjnych, o ich sukcesach, realizacji podstawy
programowej oraz pracy wychowawczej
dyżur nauczycieli bez przydziału wychowawstw (pokój
nauczycielski)
Dzień tematyczny – „Pasek na ubraniu, pasek na
świadectwie – wszędzie paski”
Podsumowanie pracy uczniów w pierwszym okresie – apel
dla klas
I - III (wręczenie wyróżnień za osiągnięcia w nauce)

IV – VI
Obowiązuje strój galowy.
Ferie zimowe: 12 lutego – 25 lutego 2018
Okres II: 26 lutego do 22 czerwca 2018 r.
02 III 2018
Pierwszy piątek miesiąca – Msza św. dla uczniów klas IVVI: uczniowie, którzy rozpoczynają w tym dniu zajęcia
szkolne od pierwszej godz. lekcyjnej przychodzą
do Kościoła Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej
bezpośrednio z domu lub dochodzą ze szkoły
z wyznaczonymi nauczycielami; po mszy udają się
do szkoły wraz z nauczycielami i realizują zajęcia zgodnie
z planem lekcji
12 – 14 III
Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów w Kościele Matki
2018
Bożej Pocieszenia (zmiana organizacji zajęć)
17 III 2018
25 III 2018

Dzień tematyczny – „Zielono mi…”
Droga Krzyżowa z udziałem pracowników szkoły

29 marca – 03 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29 III 2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia
w godz. 6.30 – 17.00 zajęcia wychowawczo-opiekuńcze
w świetlicy szkolnej tym uczniom, którzy zgłoszą się
w tym dniu do szkoły (dyżur wyznaczonych nauczycieli)
30 III 2018
Wielki Piątek

ks. dyrektor
M. Ostapiszyn,
wychowawcy klas

E. Belska

wychowawcy klas

wychowawcy klas

nauczyciele
Opiekunowie SU

E. Suchmiel
K. Rafalska
B. Pawlak

ks. dyrektor
M. Ostapiszyn,
wychowawcy klas

ks. dyrektor
M. Ostapiszyn
ks. S. Kołodziejski
Opiekunowie SU
ks. dyrektor
M. Ostapiszyn
wicedyrektor
U. Kurzyk
szkoła nie pracuje

01,02 IV2018
03 IV 2018

06 IV 2018

18 IV 2018
godz. 17.00

godz. 18.30
18.00 –19.15
kwiecień
2018
25 IV 2018

27 IV 2018
30 IV 2018
01 V 2018
02 V 2018

03 V 2018
04 V 2018

maj 2018

15 V 2018
20 V 2018

26 V 2018

Święta Wielkanocne
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia
w godz. 6.30 – 17.00 zajęcia wychowawczo-opiekuńcze
w świetlicy szkolnej tym uczniom, którzy zgłoszą się
w tym dniu do szkoły (dyżur wyznaczonych nauczycieli)
Pierwszy piątek miesiąca – Msza św. dla uczniów klas IVVI: uczniowie, którzy rozpoczynają w tym dniu zajęcia
szkolne od pierwszej godz. lekcyjnej przychodzą
do Kościoła Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej
bezpośrednio z domu lub dochodzą ze szkoły
z wyznaczonymi nauczycielami; po mszy udają się
do szkoły wraz z nauczycielami i realizują zajęcia zgodnie
z planem lekcji
Spotkania z rodzicami uczniów:
klas I - III – klasowe (przekaz informacji o postępach
edukacyjnych uczniów, o ich sukcesach i osiągnięciach
oraz wynikach pracy wychowawczej i profilaktycznej)
klas IV – VI - klasowe (tematyka jak wyżej)
dyżur nauczycieli bez przydziału wychowawstw (pokój
nauczycielski)
Obchody Dnia Ziemi

szkoła nie pracuje
wicedyrektor
U. Kurzyk

ks. Dyrektor
M. Ostapiszyn,
wychowawcy klas

wychowawcy

wychowawcy

nauczyciele
B. Pawlak
E. Bubka
Festiwal Talentów
ks. dyrektor
M. Ostapiszyn,
L. Grabowska,
E. RauschMűnnich,
A. Otręba,
B. Marszałek
Obchody Światowego Dnia Tańca – tańce z różnych stron B. Marszałek
świata (w trakcie zajęć lekcyjnych)
Uroczyste obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja K. Cięciwa
(w ramach lekcji - obowiązuje strój galowy)
Święto Pracy
szkoła nie pracuje
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia
wicedyrektor
w godz. 6.30 – 17.00 zajęcia wychowawczo-opiekuńcze
U. Kurzyk
w świetlicy szkolnej tym uczniom, którzy zgłoszą się w tym
dniu do szkoły (dyżur wyznaczonych nauczycieli)
Święto Narodowe 3 Maja Matki Bożej Królowej Polski
szkoła nie pracuje
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia
wicedyrektor
w godz. 6.30 – 17.00 zajęcia wychowawczo-opiekuńcze
U. Kurzyk
w świetlicy szkolnej tym uczniom, którzy zgłoszą się w tym
dniu do szkoły (dyżur wyznaczonych nauczycieli)
Dzień Zdrowia dla klas I - III
A. Ptak
A.Szczęch
A.Szczurek-Kopta
Dzień tematyczny – Dzień Polskiej Niezapominajki –
Opiekunowie SU
obowiązują wszelkie motywy kwiatowe.
Pierwsza rocznica Komunii Świętej w Parafii Matki Bożej
ustalenie
Pocieszenia
ks. Proboszcza
Festyn Parafialny
Uroczystość I Komunii Świętej w Parafii Matki Bożej
ustalenie
Pocieszenia
ks. Proboszcza

29 V 2018

31 V 2018
01 VI 2018

5 VI 2018
do
04 VI 2018

06 VI 2018
13 VI 2018
godz. 17.00
godz. 17.00

godz. 18.30
18.00–19.15
18 VI 2018
19 VI 2018

20 VI 2018

Obchody Dnia Dziecka – rodzinny dzień sportu i rekreacji,
(zmiana organizacji zajęć ogłoszona zostanie w dzienniku
elektronicznym)
Boże Ciało
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia
w godz. 6.30 – 17.00 zajęcia wychowawczo-opiekuńcze
w świetlicy szkolnej tym uczniom, którzy zgłoszą się
w tym dniu do szkoły (dyżur wyznaczonych nauczycieli)
Dzień tematyczny – „Biało-Niebieskie barwy Krakowa”
Klasyfikacja roczna:
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego
rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (oceny
przewidywane należy wpisać do 04.06.2018r. do godz.
17.00)
ostateczny termin poinformowania nauczyciela o chęci
ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana
Spotkania z rodzicami uczniów:
- klas I, II – poinformowanie rodziców o przewidywanych
ocenach uczniów, podsumowanie roku szkolnego
2017/2018, przekazanie wniosków do dalszej pracy
- oddziałów klasowych III
ogólne w jadalni szkolnej na temat zajęć „Wychowanie
do życia w rodzinie”; bezpośrednio po w salach lekcyjnych
spotkanie z wychowawcą (przekaz informacji jw.)
- klas IV - VI – klasowe (tematyka jw.)
dyżur nauczycieli bez przydziału wychowawstw (pokój
nauczycielski)
Podsumowanie osiągnięć konkursowych uczniów w
drugim okresie – apel dla klas I – III
Wyjście opiekunów SU z uczniami, którzy otrzymają
świadectwo z wyróżnieniem jako nagroda za wyniki
w nauce.
Podsumowanie roku szkolnego – akademia (w ramach
zajęć lekcyjnych) dla oddziałów klasowych:
I - III (wręczenie wyróżnień za osiągnięcia w nauce)
IV – VI

20 VI 2018
godz. 17.00
22 VI 2018
godz. 9.00

Obowiązuje strój galowy.
Zakończenie roku tanecznego w szkole. Pokaz tańca
w wykonaniu uczniów oddziałów 3a, 4a, 5a, 6a
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018:
1. Msza św. dla uczniów klas I – VI (uczniowie przychodzą
do Kościoła przy ul. Bulwarowej bezpośrednio z domu lub
ze świetlicy szkolnej; po mszy udają się do szkoły pod
opieką wychowawców),
2. Wręczenie świadectw szkolnych.
3. Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze (realizacja zadań
zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym)
do godz. 11.30

M. Foszcz,
A. Ciesielska
P. Kleczkowski
szkoła nie pracuje
wicedyrektor
U. Kurzyk

Opiekunowie SU
wszyscy uczący
wychowawcy

zainteresowani
nauczyciele
wychowawcy

G. Kucharczyk
wychowawcy

wychowawcy
nauczyciele
M. Janowska
opiekunowie SU
K. Węgrzyn
K. Rafalska
M. IwańskaSarnat
L. Gurgul
B. Marszałek
ks. dyrektor
M. Ostapiszyn

wychowawcy

FERIE LETNIE: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 roku
03 IX 2018
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
godz. 9.00
Msza św. dla uczniów klas II - VI w Kościele Matki Bożej
Pocieszenia przy ul. Bulwarowej, bezpośrednio po mszy
przejście do szkoły pod opieką wychowawcy klasy,
a następnie zajęcia z uczniami do godz. 11.30.
godz. 16.00
Nabożeństwo poświecenia tornistrów uczniów klas
pierwszych w Kościele jw; bezpośrednio po uroczystości
powitanie dzieci w szkole przez ks. Dyrektora oraz
spotkania z wychowawcami klas.

ks. dyrektor
M. Ostapiszyn

ks. dyrektor
M. Ostapiszyn,
wychowawcy
klas I-szych

PLANOWANE AKCJE SZKOLNE W ROKU SZK. 2017/2018
Termin

Rodzaj akcji

rok szkolny
2017/2018
rok szkolny
2017/2018

Adresat

Adopcja Serca

wrzesień 2017
– maj 2018
listopad 2017
grudzień 2017
luty 2018
luty - kwiecień
2018
październik
2017 –
maj 2018

„Zostań Sponsorem”
akcja organizowana
przez krakowskie ZOO
ZbieramyZakrętki.pl
"Razem zbieramy, razem
pomagamy"
Tydzień Edukacji
Globalnej
Gwiazdka dla Zwierzaka
Dzień bezpiecznego
Internetu
Pampersy dla zajączka
Karta rowerowa

Osoba odpowiedzialna
za organizację

zdeklarowani uczniowie
i pracownicy szkoły
zdeklarowani uczniowie
i pracownicy szkoły

E. Rajewska

uczniowie klas I-VI

S. Domaradzki

uczniowie klas I – VI

K. Wajdzik, A. Szczęch

uczniowie klas I - VI
Uczniowie klas I- VI

E. Bubka
S. Domaradzki,
L. Kubacka
J. Klimowicz
A. Szczurek-Kopta,
M. Iwańska-Sarnat

uczniowie klas I – VI
uczniowie klas IV-VI

Opiekunowie SU

PLANOWANE KONKURSY DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
1. Propozycje udziału w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne
Uczniowie oddziałów I – III
Termin
Rodzaj konkursu

wrzesień
2017 –
marzec
2018
marzec
2018
marzec
2018
marzec

Adresat

Osoby
odpowiedzialne
za przygotowanie
uczniów
wychowawcy klas
IIIa, IIIb, IIIc

Osoba odpowiedzialna
za organizację na
terenie szkoły

klasy
I - III

wychowawcy klas
I – III

A. Broś

klasy III

wychowawcy klas III

A. Ptak

klasy

E. Rausch-Muűnnich

E. Rausch-Műnnich

„Krakusek”
klasy III
Międzyszkolny konkurs
wiedzy o Krakowie
Świetlik - Ogólnopolski
konkurs nauk
przyrodniczych
Ogólnopolski Konkurs
Logicznego Myślenia
Małopolski Konkurs

A. Broś,
A. Szczurek-Kopta,

2018

Pięknego Czytania

Uczniowie oddziałów IV – VI
Termin
Rodzaj konkursu

2018 rok
etap szk.
X 2017VI 2018
marzec
2018
marzec
2018
kwiecień
/maj 2018

II, III

Adresat

Osoby
odpowiedzialne
za przygotowanie
uczniów
Sz. Domaradzki

Osoba odpowiedzialna
za organizację na
terenie szkoły

Małopolski Konkurs
IV – VI
Sz. Domaradzki
Batlie 2017
Konkursy Kuratoryjne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem
ogłoszonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
Konkurs Apostoła
IV – VI
ks. S. Kołodziejski,
ks. S. Kołodziejski,
J. Jamróz
J. Jamróz
Krakowski Konkurs
klasy IV – E. Rajewska,
E. Rajewska,
Recytatorski
IV
M. Górniak,
L. Gurgul,
G. Kucharczyk
G. Kucharczyk
Małopolski Konkurs
klasy IV - E. Rasch-Műnnich
E. Rausch-Műnnich
Pięknego Czytania
VI
Konkurs „Prawo i my”
Klasy VI
A.Syzdół
A.Syzdół

2. Propozycje udziału w konkursach szkolnych
Uczniowie oddziałów: I – III
Termin
Rodzaj konkursu

grudzień
2017
grudzień
2017

Adresat

Konkurs pięknego
czytania
Rodzinny konkurs
postaci do szkolnej
szopki
Konkurs misyjny plastyczny

uczniowie klas
II – III
uczniowie klas
I – III wraz ze
swoją rodziną
uczniowie klas
I – III

Styczeń
2018
Teatr
Ludowy
marzec
2018

Turniej Tańca
Towarzyskiego
o puchar ks.
Rektora
Dzieciaki Talenciaki

klasy Ia, IIa,
IIIa

marzec
2018

styczeń
2018

maj 2018
maj 2018
maj 2018

czerwiec

Osoby
Osoba
odpowiedzialne
odpowiedzialna
za przygotowanie za organizację
uczniów
wychowawcy klas D. Nowak,
II - III
E. Belska
wychowawcy klas M. Iwańska-Sarnat
J. Jamróz,
M. IwańskaSarnat
B. Marszałek

J. Jamróz
M. Iwańska-Sarnat

uczniowie klas
I - III

wychowawcy klas
I - III

Konkurs plastyczny
„Koszyczek
wielkanocny”
Konkurs grafiki
komputerowej
Konkurs słownictwa
języka angielskiego
Konkurs słownictwa
języka angielskiego

uczniowie klas
I - III

wychowawcy
świetlicy

K. Rafalska
E. Schmiel
K. Węgrzyn
wychowawcy
świetlicy

uczniowie klas
II
uczniowie
klas II
uczniowie
klas III

Konkurs grafiki

klasy III

Sz. Domaradzki,
D. Guzik
E. Stachurska,
A. Fijałek
E. Stachurska,
A.KuleszaGuśtak
K. Piątek,

B. Marszałek,
wychowawcy
wymienionych klas

Sz. Domaradzki,
D. Guzik
E. Stachurska
A. Kulesza-Guśtak

D. Guzik,

2018
czerwiec
2018
od
października
2017 do
czerwca
2018

komputerowej
Konkurs grafiki
komputerowej
Zostań Mistrzem
Świetlicy

Uczniowie klas: IV – VI
Termin
Rodzaj konkursu

uczniowie
klas I
uczniowie klas
I - III

Adresat

D. Guzik
K. Piątek,
D. Guzik
wychowawcy
świetlicy

K. Piątek
K. Piątek
K. Piątek
wychowawcy
świetlicy

Osoby
odpowiedzialne
za przygotowanie
uczniów
B. Pawlak,
S. Domaradzki,
K. Cięciwa,
K. Piątek
M. Foszcz,
A. Ciesielska,
P. Kleczkowski
E. Bubka,
B. Pawlak
nauczyciele
języka polskiego
B. Marszałek

Osoba
odpowiedzialna
za organizację

M. Iwańska-Sarnat,
S. Domaradzki,
Samorząd
Uczniowski
M. Iwańska-Sarnat

IX 2017 –
VI 2018

Konkurs
matematyczny

klasy IV - VI

I okres

Turniej Tenisa
Stołowego

Klasy IV-VI

I okres

Konkurs
przyrodniczy
Konkurs pięknego
czytania
Turniej Tańca
Towarzyskiego
o puchar ks.
Rektora
konkurs plastycznograficzny – projekt
na piktogram

klasy IV - VI

Klasy V-VI

M. IwańskaSarnat,
S. Domaradzki

marzec 2018 Konkurs plastyczny
„Drzewo życia”
marzec/maj konkurs
2018
na nakręcenie
filmiku nt.
bezpiecznego
korzystania
z Internetu i mediów
społecznościowych.
kwiecień
Konkurs języka
2018
angielskiego
związany z Dniem
Św. Patryka
maj 2018
Konkurs słownictwa
języka angielskiego

klasy IV - VI

M. IwańskaSarnat
E. Stachurska,
A. Zając,
psycholog
szkolny

grudzień
2017
Styczeń
2018
Teatr
Ludowy
luty 2018

KONSULTACJE
od 01 października 2017 r.
do 31 maja 2018 r. w środy
w godz. 16.30 – 17.15
w godz. 17.15 – 18.00

uczniowie klas
IV – VI
klasy IVa, Va,
IVa

klasy IV-VI

B. Pawlak,
S. Domaradzki,
K. Cięciwa,
K. Piątek
M. Foszcz,
A. Ciesielska,
P. Kleczkowski
E. Bubka
B. Pawlak
D. Nowak,
E. Rausch-Munnich
B. Marszałek,
wychowawcy
wymienionych klas

E. Stachurska,
A. Zając,
psycholog szkolny

klasy IV-V

nauczyciele
j. angielskiego

A. Fijałek

klasy VI

nauczyciele
j. angielskiego

E. Stachurska

Konsultacje indywidualne nauczycieli:
z uczniami oddziałów IV – VI,
z rodzicami uczniów

w godz. 17.15 – 18.00
dyżur dyrekcji szkoły, pedagoga i psychologa
Wyjątek stanowi środa w dniu:
31 I 2018 – udział w Jasełkach szkolnych, odwołane są konsultacje dla uczniów, rodziców
oraz zespoły nauczycieli,
14 IV 2018- Rekolekcje wielkopostne dla uczniów, odwołane konsultacje dla uczniów,
04 IV 2018 – odwołane konsultacje dla rodziców

