KALENDARZ WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK’ 2021
Data

Działanie

08.09.

Kiermasz używanych podręczników
„Uczniowie-uczniom”

21.09.

Wielcy Polscy Ekonomiści też byli
nastolatkami... - konkurs NBP
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

21.09.
21.09.
24.09.
24.09.

26.09-30.09.
29. 09.
30.09.

01.10.

Skierowane do
społeczność
uczniowska

uczniowie naszej
szkoły
uczniowie naszej
szkoły
Udział w Święcie Krajowej
mieszkańcy miasta
Administracji Skarbowej
Bydgoszcz i
pracownicy KAS
Wystawa prac uczniów: „Kraje
uczniowie klas
niemieckojęzyczne – Mój wymarzony cel I-IV
podróży”
Impreza integracyjna klas pierwszych w klasy pierwsze
Myślęcinku
Stanisław Lem – wystawa książek w
100 rocznicę urodzin autora
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

społeczność
uczniowska
klasa 1b, 2c, 3cg

Wyjście do Muzeum Okręgowego w
Bydgoszczy na wystawę
„Śladami międzywojennej Bydgoszczy”
oraz do Cinema City na film
„Mistrz”
Wycieczka klasowa do Trójmiasta

klasa 2b

klasa 3a i 3b

Realizujący
nauczycielki
bibliotekarki

Uwagi
/ osiągnięte efekty
Kształtowanie postawy altruistycznej
wśród uczniów oraz ułatwienie dostępu do
książek w atrakcyjnej cenie

E.Targańska
A.Lindop
E.Targańska
A. Lindop
Ł. Winiarski
S. Seroczyńska
Nauczyciele języka
niemieckiego

Promowanie j. niemieckiego wśród uczniów

M. LemańskaBurzyńska
Wych. klas I,
pedagog, n-le wf
nauczycielki
bibliotekarki
Marzena LemańskaBurzyńska
Ilona Dokładna
Jolanta Michalczyk

Integrowanie uczniów klas pierwszych,
adaptacja w nowej szkole

Marzena LemańskaBurzyńska

Integracja klasy, cel edukacyjnopoznawczy

Popularyzacja literatury polskiej
Włączenie się do ogólnopolskiej akcji,
zachęcanie do kontaktu z literaturą
Poznawanie dziedzictwa kulturowego
Bydgoszczy, utrwalanie treści
patriotycznych i narodowych

04.10.

Podaruj książce drugie życie

uczniowie naszej
szkoły

04.10.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o
Finansach – rejestracja do olimpiady

uczniowie naszej
szkoły

04.10 - 31.10

Obchody Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych::
- nadanie nazwy naszej bibliotece
- quiz biblioteczny – Czy znasz swoją
bibliotekę?
- Akcja ”Podaruj książkę”
Mistrzostwa Bydgoszczy - Sztafetowe
biegi przełajowe – dziewczęta i chłopcy

społeczność
uczniowska

Ogłoszenie: Konkurs na plakat
promujący dawstwo szpiku i akcje
poprzedzające
Tadeusz Różewicz – w 100. Rocznicę
urodzin – wystawa autobiograficzna
Rozpoczęcie projektu „Find the right
job” - przygotowanie prezentacji
multimedialnej na temat ciekawych
zawodów; umieszczenie materiałów
dotyczących danego zawodu w gablocie
szkoły oraz na szkolnej stronie
internetowej
Mistrzostwa Bydgoszczy –
Koszykówka 3x3 – dziewczęta i chłopcy

wszystkich

06.10

07.10.
09.10-15.10
11.10.

13.09

ZSE-A: dziewczęta i
chłopcy uczniowie
kl.1-4

Agnieszka Gralak
Alina Tyburek
Lucyna Brodowska
L.Kargól-Radecka
I.Dokładna
E.Targańska
B. Zawadzińska
E.Ewiak
E.Bykowska
E.Targańska
Ł.Winiarski
nauczycielki
bibliotekarki

Wskazanie ważnej roli biblioteki
w
społeczności szkolnej, propagowanie i
upowszechnianie czytelnictwa

M.Ossowska
M. Konwent –
Zielińska
W. Siminski
Marta Wudarska

Propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez ruch na powietrzu, integracja
młodzieży

społeczność
uczniowska
uczniowie klas
czwartych

społeczność
uczniowska
Beata Muchowicz

Popularyzacja poezji polskiej,
propagowanie czytelnictwa

ZSE-A: dziewczęta i
chłopcy uczniowie

Małgorzata
Ossowska

Propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez ruch na powietrzu, integracja

Ogłoszenie: Konkurs na plakat promujący
dawstwo szpiku i akcje poprzedzające

kl.1-4
Uczniowie ZSE-A

15.10.

Erasmus Days

15.10-30.10

Nike 2021 – wystawka prezentująca
twórczość laureatów
Szkolny konkurs języka niemieckiego
„1990 Zjednoczenie Niemiec – wspólne
Niemcy”
Dzień Ratownictwa Medycznego

społeczność
uczniowska
Uczniowie klas
pierwszych

21.10.

Finał szkolnego konkursu poetyckiego
„Dotyk, smak, zapach …babiego lata”

społeczność
uczniowska

21.10.

Eliminacje szkolne VII Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menadżerskich

uczniowie naszej
szkoły

25.10.

Wycieczka z klasą 4d do Muzeum J.
Kasprowicza w Inowrocławiu

4d

25.10.

Konkurs matematyczny dla klas drugich

26.10.

Spotkanie anglojęzycznego klubu
dyskusyjnego Discussion Club
Zbiórka darów dla schroniska dla
zwierząt

trzyosobowe
reprezentacje
uczniów klas: 2a, 2b,
2c, 2d
uczniowie klas
trzecich
wszyscy uczniowie

19.10.
20.10.

Do końca
października

klasy pierwsze

młodzieży
Zespół ds. programu
Erasmus+
społeczność
uczniowska
Nauczyciele języka
niemieckiego
Marzena LemańskaBurzyńska
Aleksandra Rafińska
Jolanta Michalczyk
S. Seroczyńska
B. Chęcińska- Kopeć
A. Nowakowska Szwajca
Marzena LemańskaBurzyńska
Ilona Draheim

Popularyzacja czytelnictwa
Promowanie j. niemieckiego wśród
uczniów. Poszerzanie wiedzy i
doskonalenie umiejętności językowych.
Uwrażliwienie na konieczność i obowiązek
niesienia pomocy
Doskonalenie umiejętności polonistycznych,
uwrażliwianie na piękno poezji i
popularyzowanie literatury

Zapoznanie z pamiątkami po poecie z
regionu, zapoznanie z twórczością J.
Kasprowicza
Konkurs matematyczny dla klas drugich

Beata Muchowicz
Marzena LemańskaBurzyńska

Uwrażliwienie na potrzebę wsparcia
bezdomnych zwierząt

