KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

SEMESTR I do 20. 01. 2020
Termin

Godz.

Nazwa

Miejsce

Odpowiedzialni

26 sierpnia –
poniedziałek
28 sierpnia środa
2 września –
poniedziałek

13.30

Rada Pedagogiczna

sala kameralna

dyrekcja

13.30

Rada Pedagogiczna

sala kameralna

dyrekcja

7.45
8.30
9.00

- msza św.
- spotkanie klas 1
- uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego i pasowanie klas 1
- spotkanie z wychowawcami

kościół św. Wojciech

spotkanie informacyjne
dla uczniów klas I i ich
rodziców

sala kameralna

1. dyrekcja
2. L. Kamińska
3. J. Brzozowska
4. A. Adamczewska
5. A. Matuszewska?
6. wychowawcy
7. A. Gandecka ?
8. L. Dolińska
9. Sz. Małecki
1. dyrekcja
2. pedagog
3. psycholog
4. świetlica
5. kierownicy sekcji
6. wychowawcy
7. nauczyciele
uczący

10.00

7 września –
sobota

9.00–13.00

aula (poczet
sztandarowy)
w klasach

Obsługa
techniczna
Ekran, stolik
i stół z suknem
Ekran, stolik
i stół z suknem
Mikrofony, flaga,
godło

12 września –
czwartek

16.30

spotkanie dyrektora i
wychowawców z rodzicami

aula i w klasach

1. dyrekcja
2. wychowawcy

13 września –
piątek

do 15.00

sekretariat szkoły

(dot. nauczycieli)

26 września –
czwartek

14.00

1 października
– wtorek?

9.00

2 października
– środa ?

09.00

- dostarczenie planów lekcji
zajęć indywidualnych z
instrumentu, przydział sal,
- wpisywanie się do organizacji
imprez
- wpisywanie się do realizacji
zadań
- podstawa programowa
- plany pracy
- programy nauczania
- PZO
- aktualizacja dziennika
Rada Pedagogiczna – program
wych. – profilaktyczny,
jubileusz szkoły
udział uczniów klas 1-3
w muzycznych przerwach
(patio) –
Międzynarodowy Dzień
Muzyki
udział uczniów klas 5-8 w grze
miejskiej z okazji
Międzynarodowego Dnia
Muzyki

sala kameralna

Obsługa studia
(mikrofon, rzutnik)

Ekran, stolik

patio szkolne

1. dyrekcja
2. wychowawcy
3. nauczyciele

SP 13 i wyjście do
miasta

1. dyrekcja
2. wychowawcy
3. nauczyciele - cała
szkoła

październik ?

8.15–12.00

październik ?

8.30–13.30

14 października
- poniedziałek
31 października
- czwartek
1 listopada –
piątek
7 listopada –
czwartek
7 listopada –
czwartek
8 listopada –
piątek

koncerty dla szkół z zewnątrz
z okazji Międzynarodowego
Dnia Muzyki
koncerty dla przedszkoli
z zewnątrz z okazji
Międzynarodowego Dnia
Muzyki
Święto KEN

dzień dyrektorski
Święto
10.00–
12.00
16.00
17.00
10.00–
12.30

Mała Akademia z okazji Święta
Niepodległości
- półwywiadówki dla klas 1-3
- półwywiadówki dla klas 4-8
Akademia z okazji Święta
Niepodległości -

aula – z udziałem
uczniów naszej szkoły
sala kameralna

1. kierownicy sekcji
2. A. Gandecka
3. J. Majewska
1. kierownicy sekcji
2. A. Gandecka
3. J. Majewska

dzień wolny od zajęć
dydaktycznych/
integracja zespołu
nauczycielskiego
dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
dzień wolny
sala kameralna

opieka - świetlica

sekcja smyczkowa

wychowawcy 1-3

w klasach
aula – obecność
uczniów wszystkich
klas
poczet sztandarowy

Mikrofony

1. nauczyciele
ogólnomuz.
2. instrumentaliści
3.M.
MarcinkowskaSauer
3. świetlica
4. chór orkiestra

listopad ?
7 grudnia sobota
9- 13 grudnia
poniedziałekpiątek
16 grudnia poniedziałek
17 - 19 grudnia
wtorek-piątek
20 grudnia –
piątek

17.30

8.15–10.00

8.30–10.00
10.30–
11.15

Poznańskie Spotkania Młodych
Gitarzystów
X Koncert Charytatywny

sala kameralna

1. W. Winiarski
2. P. Kosmowski
Rada Rodziców

sesja przesłuchań - zimowa

s. kameralna, s.
lustrzana

instrumentaliści

poinformowanie rodziców
o zagrożeniach
próby do pastorałki szkolnej

pisemnie przez
sekretariat
aula

wigilie klasowe
i
pastorałka

w klasach

23 - 31 grudnia

przerwa świąteczna

2 i 3 stycznia –
czwartek i
piątek

dni dyrektorskie

6 stycznia poniedziałek
17 stycznia piątek

dzień wolny
wystawienie ocen za I semestr
(wpis do dziennika przed radą
klasyfikacyjną)

aula

1.L.Kamińska
2. wychowawcy
3. muzycy (?)
1. L. Kamińska
2. A. i J. Pawełczak
3. R. Lewandowska
4. wychowawcy
5. rodzice
2.01 -sekcja instr.
dętych
3.01 -sekcja
klawiszowa

(dot. nauczycieli)

Mikrofony,
nagrania

20 stycznia –
poniedziałek
23 stycznia –
czwartek
(próby - 11.00 13.00)
23 stycznia czwartek
styczeń

27 stycznia –
09 lutego

14.3016.00
13.00

Rada Pedagogiczna
(klasyfikacja za I semestr)
koncert podsumowujący I sem.

sala kameralna
aula - obecność
wszystkich uczniów
obowiązkowa

1. Sz. Małecki
2. J. Dąbrowski

16.00
17.00

- wywiadówki dla klas 1-3
- wywiadówki dla klas 4-8
baliki klas 1-3
dyskoteki karnawałowe

w klasach

wychowawcy

ferie zimowe

wychowawcy 1-3
wychowawcy 4-8
samorząd
uczniowski

Ekran, stolik
i stół z suknem
Mikrofony,
nagrania DVD

