
Wrzesień 2018 

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Msza Święta 

Uroczystość „przy Kamieniu” 

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego 

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)  

03.09.2018 (poniedziałek) 

2.  Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych  

– od godz. 12.30 

03.09.2018 (poniedziałek) 

3.  Wykład prof. Krzysztofa Turzyńskiego na temat Wielkiego Zderzacza 

Hadronów – 3d + uczestnicy wyjazdu do CERN 

06.09.2018 (czwartek) 

4.  Spotkania z Rodzicami wszystkich klas – godz. 17.30 

klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, potem – spotkania 

w klasach 

klasy drugie – spotkania w klasach 

klasy trzecie – spotkania w klasach,  godz. 18.30 – spotkanie z Dyrekcją  

w sali gimnastycznej 

06.09.2018 (czwartek) 

5.  Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy  

 Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania  

07.09.2018 (poniedziałek) 

6.  Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego dla klas pierwszych  11.09. 2018 (wtorek) 

7.  Sprawdziany diagnozujące z matematyki dla klas pierwszych  12.09.2018 (środa) 

8.  Zdjęcia klasowe – od. 2. lekcji 13.09.2018 (czwartek) 

9.  Spotkanie z p. ministrem Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka 

-  godz. 13.00 

13.09.2018 (czwartek) 

 

10.  Obozy integracyjne (wszystkie klasy pierwsze) i wyjazdy edukacyjne (klasy drugie)  17.09 - 21.09.2018 

(poniedziałek - piątek) 

11.  Klasy trzecie – próbna matura z języka polskiego (pp) 18.09.2018 (wtorek) 

12.  Klasy trzecie – próbna matura z matematyki (pp) 19.09.2018 (środa) 

13.  Udział w akcji „Sprzątanie świata” – 2d z p. M. Lisowską 21.09.2018 (piątek) 

14.  Wymiana szkolna z Hamburgiem (rewizyta w Warszawie) – p. M. Lisowska,  

p. M. Bieliński 

23.09 -29.09.2018 

(niedziela – sobota) 

15.  Prace renowacyjne na cmentarzu w Krzemieńcu  – delegacja Czackiego (9 uczniów) 

z p. D. Kalenik 

23.09 – 30.09. 2018 

(niedziela-niedziela) 

16.  Warsztaty dla klas trzecich „Wiem – rozumiem - wybieram”  24.09 -28.09.2018 

17.  Rada Pedagogiczna + szkoleniowa 27.09.2018 (czwartek) 

18.  Lekcje festiwalowe (7. lekcja – sala gimnastyczna) 28.09.2018 (piątek) 

 

 


