Harmonogram roku szkolnego 2019/2020
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
Termin

Wydarzenie

2 września
4 września

Rozpoczęcie roku szkolnego
Warsztaty z doradztwa zawodowego dla
klas 7-8
Warsztaty dla uczniów klas 3-8
„Myślenie wizualne”
Zebrania organizacyjne z
wychowawcami klas 1-8
Bookcrosing
Działanie mające na celu popularyzację
czytelnictwa, polega na pozostawienie
przeczytanej książki w miejscu
publicznym (na wymianę), tak aby inna
osoba mogła ja przeczytać i puścić dalej
w obieg.
Poranne czytanie w świetlicy: Działanie
popularyzujące czytelnictwo, gdzie
starszy uczeń, rodzic lub nauczyciel
czyta dzieciom książkę – serdecznie
zapraszamy rodziców.
Pokaz talentów
Każdy ma jakiś talent, zapraszamy
wszystkich uczniów do zaprezentowania
go publicznie
Wyjście integracyjne klas 2-3
Egzamin na kartę rowerową

6-9 września
9-13 września
wrzesieńczerwiec

wrzesieńczerwiec

13 września

wrzesień
Wrzesień/paździ
ernik
Październikczerwiec

7-10
października
11 października
październikczerwiec
październikczerwiec
14 października

Klasowy kramik:
Działanie mające na celu popularyzację
zdrowego jedzenia oraz
„przedsiębiorczość”. Uczniowie
przygotowują w domu zdrowe przekąski
a następnie w wyznaczonym czasie
otwierają szkolny sklepik. Zarobione
pieniądze mogą przeznaczyć na wspólny
cel, np. wycieczkę klasową.
Kampania wyborcza do Samorządu
Szkolnego
Wybory do Samorządu Szkolnego
Wyjazd 1-3
Wyjazd 4-8
Ślubowanie klasy 1
Święto Edukacji Narodowej

28-31
października
listopad
1 listopada
8 listopada
11 listopada
25 listopada
Listopad czerwiec
listopadczerwiec
grudzień
2-13 grudnia
6 grudnia
16 grudnia
17 grudnia
23 grudnia – 01
stycznia
23 grudnia
27 grudnia
30 grudnia
31 grudnia
2-3 stycznia
Styczeń czerwiec
Styczeń czerwiec
Styczeń
7-10 stycznia
9 stycznia
20 stycznia
21 stycznia
28 stycznia
03-07 lutego
10 – 21 lutego

Tydzień otwarty dla uczniów klas 4-7.
Uczniowie razem z nauczycielami
przedmiotu dokonują oceny swojej
dotychczasowej pracy i wyznaczają cele
na przyszłość
Akcja „Paczka dla Kłaczka Puszka dla
Puszka” – organizujemy zbiórkę na
schronisko dla zwierząt
Wszystkich Świętych - dzień wolny
Szkolne obchody Święta Niepodległości
Święto Niepodległości
dzień wolny
konkurs j angielski 4-8 Pingwin
Wyjazd 1-3
Wyjazd 4-8
Szkolne igrzyska sportowe: dzień w
zależności od pogody
Akcja świąteczna paczka: zbiórka rzeczy
(np. ubrania), które przekażemy dla
domu dziecka
Szkolne Mikołajki
Wspólne kolędowanie i kiermasz
bożonarodzeniowy dla klas 1-3
Wspólne kolędowanie i kiermasz
bożonarodzeniowy dla klas 4-8
Przerwa świąteczna
Dyżur opiekuńczy w przerwie
świątecznej
Dyżur opiekuńczy w przerwie
świątecznej
Dyżur opiekuńczy w przerwie
świątecznej
Dyżur opiekuńczy w przerwie
świątecznej
Dyżur opiekuńczo wychowawczy
Wyjazd 1-3
Wyjazd 4-8
Wyjazd na lodowisko (dzień w
zależności od pogody)
Tydzień otwarty dla uczniów
Konkurs j. angielski 4-8 Olimpus
Dzień otwarty 1-3
Dzień otwarty 4-8
Klasyfikacja śródroczna
Projekt szkolny KOPERNIK
Ferie zimowe

25 lutego
marzec
4 marca
4 marca
Marzec czerwiec
Marzec czerwiec
20 marca
9 kwietnia
10 kwietnia
14 kwietnia
15-17 kwietnia
21-23 kwietnia
25 kwietnia
01-03 maja
06 maja
18-22 maja
25-29 maja
30 maja
6 czerwca
12 czerwca
16 czerwca
17-19 czerwca
22-25 czerwca
26 czerwca

Szkolny bal karnawałowy:
- klasy 1-3 w środku dnia
- klasy 4-8 po lekcjach
„Akcja Paczka dla Kłaczka Puszka dla
Puszka” - zbiórka na schronisko dla
zwierząt
konkurs j. angielski 4-8 Galileo
Rodzinny wieczór logiczny
Wyjazd 1-3
Wyjazd 4-8
Pierwszy dzień wiosny – podchody, gra
terenowa
Dyżur opiekuńczy
Dyżur opiekuńczy
Przerwa wielkanocna
Wyjazd klasy 8 BPS
Egzamin klasa 8
Rodzinny Piknik Naukowy
Weekend majowy
Konkurs język angielski 4-8 Galileo
Tydzień otwarty dla uczniów
Szkolne igrzyska sportowe (dzień w
zależności od pogody)
egzaminy Cambridge
Spływ kajakowy
Dyżur opiekuńczy
RP Klasyfikacja końcoworoczna
Szkolny projekt
Zielona szkoła
Zakończenie roku szkolnego

