StyczeŃ
JANUARY PO ANGIELSKU
JANVIER PO FRANCUSKU

CO NAS CZEKA W styczniu…
CO NAS CZEKA W styczniu…
CO NAS CZEKA W styczniu…

1. 05.01.2016r. – spotkanie dla uczennic klas 6 SP „Między
nami kobietkami”
2. 18.01.2016r. – rada klasyfikacyjna
3. 20.01.2016r. – wyjście klasy 2Ag i 3Bg na spektakl Skąpiec
4. 21.01.2016r. – wyjście klasy 3Ag na spektakl Balladyna
5. 25.01.2016r. – rada zatwierdzająca
6. 26.01.2016r. – spotkanie uczniów z klas 0 do 3 z Babciami i
Dziadkami – Impreza „Herbatka u Babci i Dziadka”.
7. 26.01.2016r. – zebranie z rodzicami dla klas 1-3 SP
8. 28.01.2016r. – zebranie z rodzicami dla klas 4-6 SP i 1-3 G.
9. 28.01.2016r. – spotkanie dla uczennic klas 2 i 3 gimnazjum
„Od dziewczynki do kobiety”
10.
Spotkanie z funkcjonariuszami Policji w ramach akcji
Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

05.01.2016r. odbędzie się spotkanie dla uczennic klas 6 SP
„Między nami kobietkami”.

Do dnia 14.01.2016 r. wystawiane są oceny semestralne.

12.01.2016r. odbędzie się próbny sprawdzian klas 6.
Za przygotowanie sprawdzianu odpowiedzialny jest
zespół ds. sprawdzianów.

18.01.2016r. – rada klasyfikacyjna
20.01.2016r. – wyjście klasy 2Ag i 3Bg na spektakl Skąpiec
21.01.2016r. – wyjście klasy 3Ag na spektakl Balladyna

25.01.2016r. – rada zatwierdzająca

26.01.2016r. – impreza „Herbatka u Babci i Dziadka”
W tym dniu o godz. 15.00 do 17.00 odbędzie się
impreza dla naszych Babć i Dziadków.
Serdecznie zapraszamy Nasze Babcie
i Naszych Dziadków.

26.01.2016r. – zebranie z rodzicami dla klas 1-3 SP
godz. 17.15
28.01.2016r. – zebranie z rodzicami dla klas 4-6 SP i 13 G.

26.01.2016r. (wtorek) odbędą się w naszej szkole
Targi GIODO –– odpowiedzialni opiekunowie SU
+ B. Niziołek

Na targi przygotowujemy:
wychowawcy klas:
- 10 zasad bezpiecznego korzystanie z Internetu – forma plakatu klasowego
nauczyciele języka polskiego:
- minimum 3 hasła reklamowe i jeden wiersz – forma plakatu lub
wydrukowane komputerowo
nauczyciele informatyki, plastyki, zajęć artystycznych i świetlicy:
- plakaty z uczniami na temat bezpieczeństwa w sieci, bezpieczny Internet,
ochrona danych osobowych
nauczyciele informatyki:
- 3 prezentacje multimedialne: 1. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

2. Ochrona danych osobowych w sieci.
3. Niebezpieczeństwa w sieci.

nauczyciele świetlicy:
- plakat komputera, myszki, laptopa
- napis TARGI GIODO – OBCHODY DNIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
„TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA”
opiekunowie samorządów uczniowskich:
- zebranie starych, niepotrzebnych płyt CD
Wszystkie prace należy dostarczyć do p. B. Niziołek do dnia 21.01.2016r.
(czwartek)
Prace uczniów oraz prezentacje będą zaprezentowane na targach GIODO.

28.01.2016 r. – spotkanie dla uczennic klas 2 i 3
gimnazjum „Od dziewczynki do kobiety”
28.01.2016 r. – zebranie z rodzicami dla klas 4-6 SP
i 1-3 G.
Spotkanie z funkcjonariuszami Policji w ramach akcji
Bezpieczna i Przyjazna Szkoła.

Od 1 lutego do 14 lutego 2016 R.
FERIE ZIMOWE.

