WYCIĄG Z PLANU PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Rok szkolny 2018/2019

I. Kalendarz szkoły
1. Organizacja roku szkolnego
l.p.

WYDARZENIE

DATA

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

3.

Zakończenie I semestru

4.

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

6.

Egzamin ósmoklasisty
- j.polski
- matematyka
- j.obcy nowożytny

7.

11 stycznia 2019 r.
18 stycznia - 10 lutego 2019 r.
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
15.04.2019 r.
16.04.2019 r.
17.04.2019 r.

Egzamin gimnazjalny
- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

10 kwietnia 2019 r.
11 kwietnia 2019 r.
12 kwietnia 2019 r.

8.

Zakończenie zajęć w klasach licealnych programowo najwyższych

26 kwietnia 2019 r.

9.

Egzamin maturalny - w sesji wiosennej

od 4 maja 2019 r.

10.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

11.

Ferie letnie

12.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
2.11.2018 r.
2.05.2019 r. (po odrobieniu dnia 1 czerwca 2019)
6.05, 7.05, 8.05.2019 r. (uczniowie Gimnazjum oraz
klas I i II LO)

2. Spotkania z rodzicami:
DATA
a) uczniów klas 7SP,
8SP,Gimnazjum i LO
19.09.2018
21.11.2018
09.01.2019
24.04.2019
cyklicznie - w ostatnie środy
miesiąca:
24.10.2018
27.02.2019
27.03.2019
29.05.2019
(poinformowanie rodziców
o przewidywanych ocenach
końcoworocznych)
b) uczniów klas 1 - 6 SP
19.09.2018
22.11.2018
10.01.2019
25.04.2019

FORMA, TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

zebrania ogólne

dyrekcja,
wychowawcy,
rada rodziców

indywidualne konsultacje z rodzicami

wychowawcy, pozostali
nauczyciele

zebrania ogólne

dyrekcja,
wychowawcy,
rada rodziców

UWAGI

II. Ogólne zadania wychowawcze

ZADANIA
1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły.
- prowadzenie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
- współpraca z Policją (patrolowanie przez funkcjonariuszy terenu
przyszkolnego)
- opieka nad uczniami w świetlicy (sprawowana przez wychowawców
świetlicy) zarówno godzinę przed, jak i po zakończeniu zajęć
dydaktycznych
- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem w szkole przez
koordynatora ds. bezpieczeństwa
- zorganizowanie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla
uczniów klas7 i I liceum (III 2019)
- zorganizowanie próbnej ewakuacji uczniów na wypadek zagrożenia
pożarem, wybuchem itp
- zorganizowanie zajęć dotyczących przemocy
rówieśniczej/cyberprzemocy
*opiekę podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych poza terenem
szkoły (wycieczki itp.) sprawują nauczyciele, rodzice uczniów zgodnie
z zatwierdzonym przez dyrektora planem tych zajęć;
**dyrekcja i grono pedagogiczne nie ponosi odpowiedzialności za
uczniów opuszczających samowolnie teren szkoły podczas lekcji
i przerw
*** Troska o bezpieczeństwo uczniów szkoły podstawowej
w drodze do szkoły i podczas ferii szkolnych
- realizacja akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w klasach 1 (zajęcia
teoretyczne i praktyczne we współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Kłodzku)
- realizacja akcji: „Bezpieczne Ferie” w klasach 1-3
- realizacja akcji: Bezpieczne Wakacje”
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- „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie” (zajęcia,
konkurs w ramach współpracy ze Strażą Pożarną)
2. Organizowanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej.
- pomoc w adaptacji uczniów klas 1SP, 4SP, 7SP oraz I liceum - min.
organizowanie zajęć integracyjnych (IX - X 2018), zapraszanie
rodziców na uroczystości szkolne, wycieczki, angażowanie w pomoc
w przygotowywaniu imprez dla dzieci (wychowawcy klas 1-3 SP),
zajęcia otwarte dla rodziców- wspólne wykonywanie ozdób
świątecznych (IV 2019)
- zebranie danych (od wychowawców) dotyczących uczniów
potrzebujących pomocy
- analiza sytuacji wychowawczej oraz frekwencji w poszczególnych
klasach (cykliczne spotkania zespołu wychowawczego, konsekwentne
i systematyczne rozliczanie uczniów z nieobecności i podejmowanie
działań zaradczych)
- ustalenie form pomocy dla uczniów jej potrzebujących
- objęcie opieką pedagogiczno - psychologiczną uczniów
z trudnościami dydaktycznymi, uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
- udzielanie pomocy uczniom: w eliminowaniu napięć psychicznych
nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, w rozwiązywaniu
trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
- współpraca z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, Zespołem
Placówek Socjoterapeutycznych (w Kłodzku)
- współpraca z SWPS we Wrocławiu (wyjazd z uczniami na warsztaty
psychologiczne)
- przygotowanie prelekcji dla rodziców uczniów klas I szkoły
podstawowej „ABC - I klasisty, prawa i obowiązki ucznia i rodzica”
- przygotowanie prelekcji dla rodziców uczniów klas IV„Samodzielność IV - klasisty”.

- zorganizowanie spotkania z rzecznikiem d.s osób
niepełnosprawnych - dziennikarzem - p.B.Skrzyńskim
- przygotowanie (dla rodziców) materiałów dotyczących problemów
okresu dorastania
3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających
trudności w nauce.
4. Praca komisji stypendialnej(stypendia, dożywianie uczniów
pochodzących z rodzin posiadających trudne warunki materialne).
5. Opieka materialna dla dzieci romskich i uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wnioski, zakup
wyprawki szkolnej).
6.Działania wspomagające edukację i integrację dzieci romskich.
- zajęcia integracyjne:
a) zajęcia w świetlicy
b) zajęcia z psychologiem i pedagogami
c) zajęcia wyrównawcze
d) zajęcia logopedyczne
e) zajęcia biblioteczne
- współpraca asystenta edukacji uczniów romskich z nauczycielami
w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych
- współpraca z asystentem edukacji uczniów romskich i pedagogiem
szkolnym w sprawach dotyczących uczniów i rodziców romskich
7. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu.
- rozpoznawanie środowisk domowych uczniów sprawiających
trudności wychowawcze i dydaktyczne
- ustalenie form pomocy uczniom podejrzanym o niedostosowanie
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

- współpraca z kuratorem zawodowym i inspektorem ds. nieletnich
(m.in. organizacja zajęć dla uczniów klas I LO („Prawne aspekty
narkomanii” - II semestr) oraz 5 - 8 klas SP („Odpowiedzialność
nieletnich w świetle prawa” - II semestr))
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
- praca Komisji Szkolno – Wychowawczej
- realizacja programu przeciwdziałania uzależnieniom
- współpraca ze Strażą Graniczną w Kłodzku, Sanepidem oraz
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
w organizowaniu prelekcji i spektakli związanych z profilaktyką
uzależnień (m.in. spotkanie rodziców i uczniów z psychoterapeutą p.Z. Ustrzyckim)
- współorganizowanie zajęć profilaktycznych NOE w klasach
gimnazjalnych i licealnych (zajęcia prowadzą terapeuci z Ośrodka
Uzależnień Szansa w Pławniowicach)
8. Poradnictwo i orientacja zawodowa.
- przeprowadzenie testu inteligencji wielorakiej H.Gardnera w klasach
6 SP, I liceum (analiza testów, wnioski)
- badania grupowe dotyczące uzdolnień uczniów klas 6 – 8 SP oraz I
liceum (ZTU)
- pomoc w wyborze drogi dalszego kształcenia
- współpraca z: doradcą zawodowym, Młodzieżowym Centrum
Kariery, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, pracownikami
biura pracy, przedstawicielami szkół wyższych (dla uczniów liceum)
i ponadgimnazjalnych (dla uczniów gimnazjum)
- organizowanie wyjazdów na targi edukacyjne, drzwi otwarte na
wyższych uczelniach (dla uczniów liceum) i w szkołach
ponadgimnazjalnych (dla uczniów gimnazjum i klasy 8)
- organizowanie wyjazdów na zajęcia i wykłady na wyższych
uczelniach
- udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli szkół

wyższych (w ramach umowy o współpracy)
- zajęcia z doradcą zawodowym w klasach 7 i 8SP
9. Propagowanie czytelnictwa

- udział w akcjach społecznościowych (np. „Uwolnij książkę”, „Jak nie
czytam, jak czytam”, „Licealiści czytają przedszkolakom”, „Czytanie
z Mikołajkiem”)
- konkursy czytelnicze
- realizacja zagadnień związanych z czytelnictwem podczas GDW
- współpraca z Biblioteką Publiczną
- wzbogacanie zbiorów biblioteki i świetlicy szkolnej o nowe pozycje
książkowe
- organizowanie kiermaszu z tanią książką
10. Propagowanie wolontariatu
- Pogotowie Świętego Mikołaja

- udział w akcjach: „Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”
- zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów (kontynuowanie
współpracy z Fundacją „Pod psią gwiazdą” z Polanicy Zdroju)
- zbiórka karmy dla jeży (współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji Jeży
w Kłodzku)
- zbiórka karmy i dokarmianie ptaków w okresie zimowym na terenie
parku szkoły
- dokarmianie ptaków przez uczniów klas 1-6 Szkoły
Podstawowej( przygotowanie karmników dla ptaków)
- udział w akcjach społecznościowych w ramach pracy wolontariatu
szkolnego i Szkolnego Koło Caritas

- akcje charytatywne: nie bądź sknera, kup pampera” oraz pomoc
podopiecznym Stowarzyszenia „Lucky Horses” w Ścinawce Górnej -

III. Promocja szkoły

DZIAŁANIA
Gazeta NO NAME
Kontakty z prasą lokalną
Strona internetowa
Działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSO oraz Fundacji
im. Gen. Józefa Bema przy SP nr 1 (m.in. organizacja Balów
Charytatywnych)
Działalność Nauczycielskiego Chóru

TERMIN
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
(Bal Charytatywny XI 2018,
Bal Charytatywny I 2019)
cały rok

Współpraca ze Związkiem Sybiraków (spotkania z Sybirakami,
przeprowadzanie wywiadów, porządkowanie pomnika Sybiraków)
Opieka nad grobem Jana Liwacza

cały rok

Współpraca z Fundacją Osób Niepełnosprawnych:
- wspólne warsztaty
- bożonarodzeniowy montaż muzyczno - słowny (XII),
- zbieranie nakrętek (cały rok)
Współpraca z Domem Samopomocy „Przystań”(m.in.wspólne warsztaty
uczniów z podopiecznymi ośrodka, przygotowanie bożonarodzeniowego
montażu muzyczno -słownego (XII))
Współpraca z Narodowym Teatrem Edukacji we Wrocławiu oraz teatrem
„Neon”
Współpraca z Centrum Edukacji Filmowej – Wołomin

cały rok

Współpraca ze szkołami będącymi w Sieci Szkół Wspierających
Uzdolnienia
Udział w akcjach czytelniczych np. „Licealiści czytają przedszkolakom”,
Narodowe Czytanie”, „Jak nie czytam, jak czytam”
Współpraca z CEO

cały rok

cały rok

cały rok
cały rok
cały rok

cały rok
cały rok

Współpraca z EFM

cały rok

Współpraca z FLMŚ (opieka nad stypendystami, udział w imprezach i
spotkaniach)
Współpraca z wyższymi uczelniami (promowanie uczniów szczególnie
uzdolnionych, rozwijanie zainteresowań)
Współpraca ze szkołą w Goerlitz – Waldorfschule

cały rok

Organizacja IX Powiatowego Konkursu Literackiego
Organizacja Olimpiady Geograficznej - etap okręgowy
Udział uczniów w imprezach organizowanych przez przedstawicieli
miasta i powiatu (współpraca z Biblioteką Publiczną, Biblioteką
Pedagogiczną, Muzeum Filumenistycznym, Przedszkolem, OPS - em
a także innymi instytucjami w mieście)
Współpraca I LO z uczniami gimnazjum i SP:
- konkursy przedmiotowe
- zawody sportowe
- wspólny udział w kołach zainteresowań, imprezach o zasięgu
szkolnym i pozaszkolnym
Udział uczniów w zawodach, konkursach i olimpiadach pozaszkolnych

cały rok
cały rok
II semestr
II 2019
wg zgłoszeń

wg planów pracy zespołów przedmiotowych

wg harmonogramu zawodów, konkursów i olimpiad

Wyjazdy na mecze ligowe w grach zespołowych - Wrocław

według kalendarza PZS

Organizacja i udział w zawodach sportowych (zespołowych
i indywidualnych) gminnych, powiatowych i innych (np. organizowanych
przez Nadleśnictwo w Bystrzycy Kłodzkiej)
Udział w programie „Lepsza szkoła”(kl.3 Gimnazjum)

według kalendarza PZS

Spotkania z absolwentami szkoły

wg programu GWO
zgodnie z terminem zjazdów absolwentów

Udział w Dniach Turystyki
Organizacja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (edycja regionalna)

27 – 29.09. 2018
4 - 5.10. 2018

Koncert kolęd i piosenek bożonarodzeniowych (dla pacjentów szpitala
w Bystrzycy Kłodzkiej, uczniów SP nr 1 i 2)

XII 2018

Pogotowie Świętego Mikołaja

XII 2018

Dni otwarte z „Jedynką”

luty 2019

Organizacja Międzygminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz
Ortografii” (dla kl.1-3 SP)

marzec - kwiecień 2019

Udział w Powiatowych Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych Ziemi
Kłodzkiej a także w Międzygminnych Tradycjach Wielkanocnych
Drzwi otwarte dla gimnazjalistów i ósmoklasistów (27.03) spotkania
z uczniami i rodzicami w gimnazjach i szkołach podstawowych
(II – V), udział w targach edukacyjnych (III)
Rejonowy etap Festiwalu Piosenki Międzynarodowej

marzec - kwiecień 2019
II - V.2019
5.04.2019

Pokazy doświadczeń dla przedszkolaków

V/VI 2019

Święto Szkoły + Jarmark Staroci + obchody Dnia Dziecka (SP)

1.06.2019

W działania promujące szkołę włączają się: opiekunowie samorządów, wychowawcy kl.II LO

IV. Olimpiady, konkursy, imprezy sportowe (promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych)
a) LO, Gimnazjum

KONKURSY
Olimpiady przedmiotowe
Powiatowe konkursy i imprezy sportowe
Szkolny Bieg Niepodległości
Zawody organizowane przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka.
Igrzyska lekkoatletyczne
Bieg Tropem Wilczym

TERMIN
według zgłoszeń komitetów olimpiad
według zgłoszeń organizatorów
XI 2018
IX- X 2018
X 2018
według ustaleń

Mistrzostwa Szkoły w Piłkę Nożną (Orlik)

II semestr

Mistrzostwa Szkoły w Piłkę Siatkową (Orlik)

II semestr

Szkolny Konkurs „Polskie obiekty z listy UNESCO” (w ramach DFN)

5.10.2018

II Konkurs Międzyszkolny Wiedzy o Polsce i Czechach (Nowa Ruda)

8.10.2018

Powiatowy Konkurs Poezji Niemieckojęzycznej we współpracy z NTSK
i Uniwersytetem Wrocławskim

15.11.2018

zDolny Ślązak

X 2018

Konkurs na make-up z okazji Halloween-(liceum, gimnazjum)

X - XI 2018

Powiatowy Konkurs Języków Obcych (j. angielski, j. niemiecki, j.francuski)

XI 2018

Powiatowy Konkurs na najlepszy Biznes Plan

XI 2018

Konkurs Wiedzy o Aids (LO)

30.11.2018

Szkolny etap Olimpiady z Przedsiębiorczości

XII 2018

Powiatowy Konkurs Ekologiczny

XII 2018

Mikołajkowy Konkurs Matematyczny (etap szkolny i międzygimnazjalny;
udział: kl.3G oraz 8SP)
Olimpiada Teologiczna

XII 2018

Olimpiada Geograficzna- etap okręgowy.

I semestr
I 2019

Konkurs Fizyczny ”Elektron”(dla uczniów LO; organizator Politechnika
Wrocławska)
Konkurs Filozofii Klasycznej

I /II2019
I i II semestr.

Międzyklasowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów gimnazjum

I i II semestr

IX Powiatowy Konkurs Literacki

II semestr

Konkurs Ortograficzny (dla uczniów liceum)

II semestr

Poszukiwanie talentów - Ogólnopolski Konkurs Fizyczny

II semestr

Powiatowy Konkurs Kultury Języka Polskiego

II/III 2019

Konkurs na kartkę walentynkową

II 2019

Olimpiada Geograficzna – etap okręgowy

II 2019

Konkurs recytatorski ”Pegazik”(dla gimnazjum)

II/III2019

Ogólnopolski Konkurs Biblijny (liceum)

III 2019

Kangur Matematyczny (uczniowie liceum i gimnazjum)

III 2019

Lwiątko 2019 - Międzynarodowy Konkurs Fizyczny

III 2019

Szkolny Konkurs Biologiczny dla gimnazjum

III 2019

Konkurs Piosenki Międzynarodowej - etap szkolny (liceum)

21.03.2019

„Okolica w literę ujęta”- konkurs literacki

III/IV 2019

Konkurs „Czasy Stanisławowskie”
Powiatowy konkurs ,,Katyń - Golgota Wschodu".
Konkurs Piosenki Międzynarodowej – etap rejonowy (liceum)
Konkursy ekologiczne (quiz, konkurs na plakat)

III. 2019 (etap szkolny)
IV 2019 (etap powiatowy)
IV 2019
5.04.2019
IV 2019

Otwarty Turniej Szachowy

V 2019

Szkolny Konkurs Matematyczny (dla LO)

V 2019

Szkolny Konkurs Matematyczny (dla gimnazjum)

V 2019

Konkurs dla klas 3 gimnazjum „Szkolny Mistrz Czytelnictwa. Znajomość
lektur.”
Szkolny Konkurs ”Najlepszy geograf”

V 2019

„Chemia żywi, leczy, ubiera” - Szkolny Konkurs Chemiczny dla Liceum

V 2019

V 2019

Szkolny Konkurs ”Geografia Fizyczna Świata” (kl.I LO oraz 3 Gimnazjum)

V/VI 2019

Konkurs „Chemia na talerzu” - mecz chemiczny klas III gimnazjum

V/VI 2019

„Znajdź właściwe rozwiązanie” – quiz w klasach 8 i III Gimnazjum
(profilaktyka uzależnień)

V/VI 2019

Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka

V/VI 2019

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym

II semestr

Szkolny etap Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego

II semestr

Gimnazjada Regionalna

II semestr

Szkolny Konkurs (plastyczny+ wiedzy)
o bł. Ks. Józefie Hirschfelderze

II semestr

Szkolny konkurs na najlepszego anglistę liceum

II semestr

Szkolny konkurs na najlepszego germanistę liceum

II semestr

Szkolny konkurs na najlepszego germanistę gimnazjum oraz klas 7 i 8

II semestr

Konkurs językowo-plastyczny dla gimnazjum oraz klas 7 i 8

II semestr

Konkurs językowo - geograficzny (dla LO, gimnazjum oraz klas 7 i 8)

II semestr

Konkurs Kulturowo - obyczajowego o Wielkiej Brytanii (dla szkół
ponadgimnazjalnych).

II semestr

Konkursy szkolne związane z patronami szkoły

II semestr

Konkursy biologiczne (sprawdzające opanowanie podstawy programowej
przed egzaminem gimnazjalnym)

cały rok

b) Szkoła Podstawowa

KONKURSY

TERMIN

Zawody organizowane przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka.
Igrzyska lekkoatletyczne
Szkolny Bieg Niepodległości
Bieg Tropem Wilczym
Mistrzostwa Szkoły w Piłkę Nożną (Orlik)
Mistrzostwa Szkoły w Piłkę Siatkową (Orlik)
Szkolny konkurs „100 zdjęć przyrodniczych na 100 – lecie Niepodległości”
(klasy 4- 6)
Szkolny konkurs plastyczny „Kto Ty jesteś – Polak Mały”
zDolny Ślązaczek
„Św. Jan Paweł II – papież z Polski” (klasy 1- 4 plakat; klasy 5 - 7 album)
“Apostołowie Niepodległości” (klasy 1- 4 plakat; klasy 5 - 7 album)
Szkolny Konkurs Recytatorskim dla
kl.1 -3 „Nasza Niepodległa – wiersze o Polsce”.
Bożonarodzeniowy Konkurs J.Angielskiego „Christmas card” (klasy 1-3)
Bożonarodzeniowy Konkurs J.Angielskiego „Christmas time” (klasy 4-8)
Literacki Konkurs Bożonarodzeniowy kl. 4- 6
Szkolny konkurs plastyczno- religijny „Boże Narodzenie”(kl.1- 4 - plakat,
klasy 5- 7 – album)
Konkurs dla klas 6 „Kontynenty i oceany”

IX- X 2018
X 2018
XI 2018
według ustaleń
II semestr
II semestr
IX/X 2018
IX – X 2018
X 2018
X 2018
XI 2018
XI/XII 2018
XII 2018
XII 2018
XII 2018
XII 2018
I 2019

Konkurs recytatorski ”Pegazik”

II 2019

Konkurs na kartkę walentynkową

II 2019

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Polskiej (gimnazjum)

II 2019

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego
(kl. 4-8)
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

III 2019

Konkurs dla klas 4 „Znam swoje ciało i wiem, co jest dla mnie dobre.
Zdrowe odżywianie””

III.2019

„Okolica w literę ujęta”- konkurs literacki
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - etap gminny konkursu
ogólnopolskiego
Międzygminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla kl. 2-3

III/IV 2019
III /IV 2019

Międzygminny
Konkurs Matematyczny „Matematyczne Liczenie” kl.1-3
Szkolny konkurs plastyczno - religijny "Wielkanoc - Zmartwychwstanie"
(klasy 1 - 7 plakat, kartka)
Konkursy ekologiczne (quiz, konkurs na plakat)
Konkurs dla klas 4 - 6 „Szkolny Mistrz Pięknego Czytania.”
Gminny Konkurs Ortograficzny
Konkurs dla klas 1 - 3 „Szkolny Mistrz Czytelnictwa. Znajomość lektur ”

III/IV 2019

III 2019

III/IV 2019

IV 2019
IV 2019
IV 2019
IV 2019
V 2019

Międzygminny Konkurs J.Angielskiego (kl. 4 - 8)

V 2019

Międzygminny Konkurs Czytelniczy dla uczniów kl. 4 - tych

IV 2019

Szkolny konkurs mitologiczny kl. 5

V 2019

Szkolny Konkurs „Profilaktyka chorób zakaźnych” dla kl.7 - 8.

VI 2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie gminnego konkursu plastycznego „700
lat minęło… - Bystrzyca widziana oczami dziecka”
Szkolny Konkurs plastyczny
o bł. Ks. Józefie Hirschfelderze

II semestr
II semestr

Szkolny Konkurs Fizyczny dla uczniów klas 8

II semestr

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym

II semestr

„Potyczki ortograficzne klas 6”

cały rok

Konkursy szkolne związane z patronem szkoły

cały rok

V. Realizacja projektów w roku szkolnym 2018/19
a) Liceum i Gimnazjum
1. Projekt „Pogotowie Świętego Mikołaja”
2. Projekt „Szkoła bez przemocy”
3. Projekt „Wymiana polsko –niemiecka”
4. Projekt :”Szlifiernia diamentów”
5. Projekt „Lepsza szkoła””
6. Projekt profilaktyczny ”Dwie drogi - wybór należy do Ciebie”
7. Program profilaktyczny ”Wybierz życie - pierwszy krok”
8. Ogólnopolski program „Reba”- zbieramy zużyte baterie
9. Edukompas WSiP- badanie umiejętności z języka polskiego uczniów- projekt dla uczniów liceum
10. Organizacja pielgrzymek uczniowskich do Częstochowy:
- zlot szkół im Kardynała Wyszyńskiego – II semestr
- pielgrzymka maturzystów III 2019
11. Organizacja pielgrzymki uczniów do Wambierzyc – IX 2018
12. Organizacja wyjazdu na ogólnopolskie spotkanie młodych nad Jeziorem Lednickim – VI 2019
b) SP
1. Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki ,, Lekkoatletyka dla każdego''
2. Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Inicjatywa jest nasza''
3. Projekt polsko-czeski „Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa” (współpraca ze szkołą podstawową w Usti nad Orlici)
4. Projekt pod patronatem banku PKO „SKO”
5. Projekty dla dzieci klas 1-3SP ( „Warzywa i owoce”, „Mleko w szkołach”)
6. Projekt „Międzypokoleniowa Świetlica Integracyjna - – gdy mamy pracują , babcie nas pilnują”.
7. Organizacja pielgrzymki kl. 3 SP do Sanktuarium Maryjnego

VI. Kalendarz uroczystości, imprez w roku szkolnym 2018/2019

UROCZYSTOŚĆ
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Giełda podręczników (dla LO)
Narodowe czytanie: „Przedwiośnie”
Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej

DATA
03.09.2018
6.09 - 10.09.
2018
8.09.2018

Ślubowanie klas I

27 - 29.09.
2018
28.09.2018

Dzień Chłopca

28.09.2018

Akcja ”Sprzątanie Świata

1 - 3.10.2018

Dolnośląski Festiwal Nauki (edycja regionalna)

4- 5.10.2018

Dzień Edukacji
Narodowej
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

12.10.2018

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Akcja ”Góra grosza”
Andrzejki
Pogotowie Św. Mikołaja
Jasełka charytatywne

X.2018
9.11.2018 ;
(prezentacja programu w MGOK –
11.11.2018)
XI 2018
29.11.2018
XII 2018
XII 2018

Wigilia szkolna

21.12.2018

Dyskoteka karnawałowa

10.01.2019

Koncert ”Pod herbami”

I 2019

Studniówka

I 2019

Nocny Maraton Filmowy dla uczniów LO

I 2019

Obchody 700 - lecia powstania Bystrzycy Kłodzkiej
Dni otwarte z „Jedynką”

II semestr
II 2019

Walentynki

14.02.2019

Festiwal Piosenki Międzynarodowej (Liceum) - etap szkolny

21.03.2019

Dzień Talentów i Festiwal Projektów (Gimnazjum)

21.03.2019

I Dzień Wiosny

III 2019

„Drzwi otwarte” dla uczniów klas 8SP i 3 Gimnazjum

27.03.2019

Koncert charytatywny- „My dla innych” (pomoc uczniowi, który jest podopiecznym Fundacji
na rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową)
Festiwal Piosenki Międzynarodowej (etap rejonowy)

III- IV 2019
5.04 2019

Dzień Książki

IV.2019

Obchody Dnia Ziemi (Tydzień Ekologiczny”

IV.2019

Pożegnanie kl. III LO

26.04.2019

Święto Patrona Szkoły (LO)
Rocznica Konstytucji
3 maja

30.04.2019

Uroczystości klasowe dla mam „Dzień Matki” (SP)

24.05.2019

Święto Szkoły + Jarmark Staroci + obchody Dnia Dziecka (SP)

01.06.2019

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

VI 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 3 Gimnazjum oraz 8 SP

21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019

VII. Terminarz dyskotek szkolnych
DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA - 29.11.2018
DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA - 10.01.2019

