Zadania na wrzesień
Zadanie

Termn

Odpowiedzialni

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
2016/2017

1 września

A.Maćkowiak
M. Kurek

Organizacja szkolnej akcji Czytanie Sienkiewicza

wrzesień

Nauczyciele j. pol.
i bibliotekarze

Zajęcia w bibliotece miejskiej

wrzesień

Nauczyciele j. pol.
i bibliotekarze

Warsztaty plastyczno-literackie prowadzone przez
P. E. Krygowską-Butlewską dla klas II

wrzesień

Nauczyciele –
bibliotekarze

Warsztaty ortograficzne Szkoła Lamelii szczęśliwej
prowadzone przez P. Joannę Krzyżanek

wrzesień

Nauczyciele –
bibliotekarze

Konkurs plastyczny dla klas IV Niezapomniane
książki

wrzesień

Jolanta Paluszak – Duda
Barbara Kulcenty,

Organizacja szkolnej edycji ogólnopolskiej akcji
„Sprzątanie świata”
- klasy II- IV, porządkowanie terenu szkoły i
osiedla M. Kopernika
- klasy V-VI ,zajęcia przyrodniczo-terenowe w
Parku Raszyńskim

16 września

Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu
Przyrodniczego „MULTITEST”

19 września

Nauczyciele przyrody

p. Ewa Matecka

Udział w programie „Diagnoza Nowej Ery” w
celu analizy stopnia realizacji podstawy
programowej w klasach IV i VI

wrzesień

Nauczyciele przyrody

Wykonanie zielników- klasy IV

wrzesień

p. W. Ciuksza
p. K. Brzezińska

wrzesień

Realizatorzy: Grażyna Szmyt
Alicja Dubel, Katarzyna
Barańska we współpracy z
nauczycielami w-f

Rozładowanie negatywnych emocji poprzez sport.
Realizacja programu prozdrowotnego
Bezpiecznie Zdrowo Aktywnie
- Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo
podczas lekcji wychowania fizycznego,
zajęć dodatkowych w sali gimnastycznej, na
boisku szkolnym i w terenie.
Rozbudzenie zainteresowań sportem i rekreacją

Cały miesiąc

G.Szmyt

prorodzinną poprzez realizowanie takich zajęć jak:
biegi masowe, jazda na rowerze, łyżworolkach,
hulajnodze …
Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych
Złote zasady dobrej diety. Jak prawidłowo się
odżywiać podczas pobytu w szkole i podczas
aktywności fizycznej w klasach sportowych.

7 września

Lekcje z udziałem
studentów AWF oraz
WSZUiE k. dietetyka

SportGeneracja

17 września

G. Szmyt , A. Dubel,
J.Draszkiewicz

Biegi przełajowe 2 PKO bieg Charytatywny
Młodych

wrzesień

G. Szmyt, J. draszkiewicz , K.
Barańska

Organizacja wyborów do SU ( udział w projekcie
"Samorządy mają głos" Centrum Edukacji
Obywatelskiej)

wrzesień

Monika Kasprowicz
Katarzyna Miler

29 września

Monika Kasprowicz
Katarzyna Miler

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego
powitania i pasowania dla uczniów klas pierwszych

wrzesień

Nauczyciele klas
Pierwszych
p.Graffunder
p.Grodzka
p.Utrata

Przeprowadzenie pogadanek w klasach pt. „Wiem
pierwszy tydzień wychowawcy klas
jak dbać o swoje bezpieczeństwo w drodze do
września
szkoły i w szkole”.
Przydział miejsc w ławkach w zależności od potrzeb
dzieci.
Inauguracja zajęć w lekcjach bibliotecznych i
warsztatach czytelniczych.

wrzesień

Wychowawcy klas
p.Kulcenty

Inauguracja realizacji projektu edukacyjnego
rozwijające kompetencje czytelnicze oraz uczące
wartości pod hasłem „Mądre bajki z całego
świata” Kulczyk Foundation

Połowa
września

Wychowawcy z klas II

Przeprowadzanie w klasach gier i zabaw
budujących relacje interpersonalne, budzących
zaufanie i poczucie bezpieczeństwa oraz
„przełamujących lody”
(szczególnie w klasach pierwszych ,oraz w
odniesieniu do nowych uczniów w klasach).

wrzesień

wychowawcy klas

Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna w klasach
pierwszych

pierwszy tydzień pedagog i psycholog szkolny
września
oraz wychowawcy klas I

Przygotowanie i przeprowadzenie w klasach zajęć
o treściach ekologicznych połączonych z akcją „
Sprzątamy Ziemię”.

druga połowa
września

dyrekcja szkoły
wychowawcy klas

Zorganizowanie w klasach „Dnia Chłopca”
Zorganizowanie pracy „Małego Samorządu
Uczniowskiego”

30 września
do końca
września

wychowawcy klas
p.Jarosz
p.Ławniczak

Przygotowanie spotkania dla uczniów klas I
„Jestem uczniem” połączonego z wręczaniem
legitymacji szkolnych.

wrzesień/
pażdziernik

wychowawcy klas I

Święto drzewa” spotkanie integracyjne dla klas I

wrzesień

Wychowawcy z klas I
p. Skorupińska

Udział w programach:
- Owoce i warzywa w szkole.
- Szklanka mleka- Śniadanie daje moc

cały rok

wychowawcy klas I – III

