To się dzieje w naszej szkole
miesiąc: listopad- grudzień rok szkolny 2010/ 2011
wydarzenie
Wycieczki,
zielone szkoły

informacja






Wyjścia do kina, teatru,
galerii itp.
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uczestnicy

Wawel
Stare Miasto Kraków
Muzeum Hipolitów
Muzeum KrzysztoforyWielki Kraków –
wielkie szanse
Wodociągi Kraków

klasy 3ab
klasy 3ab
klasy 3ab

Teatr „ Księga dżungli”
teatr „Sto całusów
księżniczek”
kino „Żółwik Sammy”
kino „Zaplątani”
kino „Zemsta
futrzaków”
kino „Harry Potter”
DK Dwór Czeczówwystawa Instrumenty
muzyczne XIX-XXw.
DK Dwór Czeczówwystawa „Nie tylko
Anioły”

Klasa 4abc
kl.1b

koło ed. reg. (kl. 4c)
kl.2a

kl.0, 2ab
klasy 4bc,5ab
klasa 4a,
klasy 6 ab
klasy 0-6

kl.4-6

Różne imprezy, uroczystości,
spotkania














Inne wydarzenia
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Apel z okazji Święta
Niepodległości
Udział w obchodach
Święta Niepodległości w
Bieżanowie
III Festiwal Pieśni
Patriotycznych i
Legionowych
DK Dwór CzeczówWieczór kurdyjski
Święto Szkoły DK Dwór
Czeczów- koncert
muzyczny
Andrzejki
DK Dwór Czeczówdzieje Maorysów
Oceania
Spotkanie z górnikiem
Spotkanie z Mikołajem
Jasełka
Wigilie klasowe
Harcerskie zbiórki

kl. 3a, koło teatralne,
kl. 0-6

Święto Szkoły
Rozgrywki szachowe
Próbny sprawdzian
kompetencji kl. 6
DK Dwór Czeczówwarsztaty ceramiczne

kl.0-6
kl.4-6
kl.6

SU , poczet sztandarowy
kl.4-6
koło ed. reg. (kl. 4c)
kl.2-5

kl.1-6
koło ed. reg.(4c)

kl.0
kl.0-3
kl.0-6, koło teatralne,rodzice
kl.0-6, rodzice
kl. 4- 6

kl.0

Ogłoszone konkursy















konkurs świetlicy: „
Świąteczny aniołek”
„Najpiękniejszy zeszyt”
„Zaczarowana zakładka”
MDK : „Małopolski
Konkurs RecytatorskiSiódme niebo”
MDK : „Przegląd
twórczości -Triada”
SP117- „Boże
Narodzenie”
DK Dwór Czeczów:
„Nasza choinka”
DK Dwór Czeczów„Ozdoba choinkowa”
KK Mydlniki„Inspiracje dziełem
sztuki”
konkurs „Barwy jesieni”
Konkurs: „Wielkie
dzieła w oczach dziecka
Ogólnopolski konkurs
matematyczny
MERIDIAN
Międzynarodowe
zawody logicznego
myślenia GENIUS
LOGICUS

kl.0-3
kl.1-3
kl.1-3

kl.4-6
kl.4-6
kl.1-3
kl. 0-6
kl. 0- 6
kl.1-3
kl. 1- 3
kl.1-3
kl.4-6 (14 ucz.)

kl.4-6

Zawody sportowe



Szkolna liga LA

kl. 4- 6

Inne działania



Współpraca z Rdz.XIIorganizacja projektu w
zakresie działalności SU
Debata prezydencka
przed I turą wyborów
Projekt UE „Pierwsze
uczniowskie
doświadczenia drogą do
wiedzy”
Kiermasz świąteczny
Gazetka „Słoneczko
Bieżanowa”
Warsztaty
psychologiczne „ Lęk,
agresja, odwaga”

SU, dyrekcja
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dyrekcja
kl.1a

kl.1-6
kl.1-3
kl.4bc

Komunikacja z Rodzicami




kl. 0- 6
Zebranie rodzicami
konsultacje psychologa z
PPP

Baza materialna szkoły



Zakup pomocy
dydaktycznych
Zakup rolet s.7
malowanie klasy s.9
malowanie i
cyklinowanie klasy s.8
Zakup pomocy dyd.edukacja matematyczna
malowanie toalet, holu
Zakup mebli
uczniowskich
remont kotłowni
pracownia komputerowa
montaż monitoringu
wizyjnego











kl.3ab
kl. 0- wsparcie rodziców
kl.2b rodzice
dla kl.3a ul. Weigla

kl.4-6
budynek ul. Sucharskiego
kl.1-3
ul. Weigla
kl.1-3
ul.Sucharskiego
Opracowanie
Lidia Salawa
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