HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
29 maja 2017

29.05.2017 r.

16.00

korytarz

Konkurs piosenki angielskiej

nauczyciele j.angielskiego

czerwiec 2017 r. – „Podsumowanie rocznej pracy”
data
1.06.2017 r.

godzina
10.00

5.06.2017 r.
06.06.2017

16.00

sala
Rynek
Miasta
67
67

do 9.06.2017 r.
od 12.06.2017 r.
do 14.06.2017 r.
15.06.2017 r.
16.06.2017 r.
19.06.2017 r.

16.30

19.06.2017 r.

17.45

20.06.2017 r.
21-22.06.2017 r.

stołówka
szkolna

działanie
Dzień Dziecka na sportowo „Biegaj z nami”
Turniej wiedzy o krajach anglojęzycznych
Konkurs języka angielskiego dla klas 5 i 6
organizowany we współpracy z English
Language Service
Wystawianie ocen rocznych
Obowiązuje uczniów dowolny strój szkolny.
Zbiórka makulatury
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
- klasy 0-III – T.Budnick s.22
- klasy IV-VI – J.Suchacka s.23
Ogólne zebranie Rady Pedagogicznej
Zwrot kluczy do szafek w szatni klas I-IV
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

odpowiedzialny
Dyrektor Szkoły
B.Bodziak, K.Kassner
D.Wielandt, W.Puszcz
D. Jachowicz,W. Puszcz
Dyrektor Szkoły
wszyscy nauczyciele
Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły
wychowawcy klas I-IV
Dyrektor Szkoły

21.06.2017 r.

17.00

22.06.2017 r.

12.00

23.06.2017 r.

8.30

23.06.2017 r.

10.00

23.06.2017 r.

12.00

do 23.06.2017 r.
do 23.06.2017 r.
23.06.2017 r.
czerwiec 2017 r.
czerwiec 2017 r.
sierpień 2017 r.
1.09.2017 r.

stołówka
szkolna
sala
gimnastyczna
sala
gimnastyczna

- świetlica szkolna czynna bez zmian
- przygotowania do zakończenia roku szkolnego
Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej
Zakończenie roku szkolnego oddziałów
przedszkolnych
Zakończenie roku szkolnego klas I-II

Dyrektor Szkoły

I.Bicz, A.Chrzczonowicz,
D.Trela
R.Geras, D.PożaryckaKałagaty, K.Andrzejewska,
B.Kasperowicz-zespół
sala
Zakończenie roku szkolnego klas III-IV
O.Łącka, A.Woronkiewiczgimnastyczna
Meyer, J.Szybajło,
J.Kujawa, W.Puszcz,
M.Dyl - zespół
sala
Zakończenie roku szkolnego klas V-VI
B.Kubiak-Jażdżewska,
gimnastyczna
H.Prądzyńska-Wieżel,
L.Winnicka-Błoch,
A.Serafin,
J.Młodożeniec - zespół
Przygotowanie dekoracji sali
J.Młodożeniec, S.Myszka,
R.Kozłowski
Przygotowanie szarf mistrzów
J.Gawin
Przygotowanie pocztu sztandarowego
Z.Cyzman
Pogadanki dotyczące bezpiecznego zachowania
wychowawcy klas
w czasie wakacji
Rozliczenia faktur z funduszu Rady Rodziców
wszyscy nauczyciele
Przewidywane poprawki
Dyrektor Szkoły
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
L.Rolewicz, J.Młodożeniec,
R.Kozłowski, Z.Cyzman,
L.Andrysiak - prowadząca

Załączniki:
1. Regulamin

Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej w SP1 w Człuchowie

Cele konkursu:
- propagowanie nauki języka angielskiego poprzez piosenkę,
- motywowanie uczniów do pracy nad własnym językiem,
- zwrócenie uwagi na konieczność poprawnej wymowy
- prezentacja umiejętności wokalnych uczniów,
- wyłanianie nowych talentów
- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień ,przezwyciężania stresu i tremy
- umożliwienie uczniom realizacji swych ambicji
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą występować soliści, duety i zespoły.
2. Członkowie zespołów nie mogą występować powtórnie w charakterze solisty.
3. Uczniowie zgłaszają swój udział swojemu nauczycielowi języka angielskiego nie później niż 1 tydzień przed
konkursem.
4. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku
angielskim
5. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być
akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD lub innym nośniku obsługiwanym przez sprzęt
szkolny(bez słów, półplayback).
6. Podkład muzyczny uczestnicy przynoszą w dniu konkursu po uprzednim sprawdzeniu jakości nagrania u pana Marka
Rosińskiego.
7. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
Ocena i nagrody
1. Oceny wykonawców dokonają nauczyciele języka angielskiego i muzyki uczący w szkole .

2. Regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów klas 5 i 6 SP nr 1 w Człuchowie
Cele konkursu
- wyłonienie uczniów, którzy najlepiej opanował wiedzę z zakresu języka angielskiego na poziomie przewidzianym przez
podstawę programową dla klas 4-6 szkół podstawowych,
- promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności
językowych,
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie z klas 5-6
Przebieg konkursu
Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W 1-szym etapie uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązują test składający się z
pytań zamkniętych za które można uzyskać 100 punktów. Do drugiego etapu przechodzą ci uczniowie , którzy uzyskali
minimum 75% poprawnych odpowiedzi. W drugim etapie uczniowie przedstawiają się ( opisują swoją rodzinę i przyjaciół)
oraz wypowiadają się na podany temat i udzielają odpowiedzi na pytania komisji. Ocenie podlegają
sprawność komunikacyjna
umiejętności językowe
Wypowiedź uczestnika jest oceniany procentowo. Ostateczny wynik jest sumą dwóch etapów. Nagradzane są 3 pierwsze
miejsca.
Termin - maj/ czerwiec
Odpowiedzialni - D. Jachowicz,W. Puszcz ,
3. Regulamin turnieju wiedzy o krajach anglojęzycznych dla uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej nr. 1 w Człuchowie
1)
Cele turnieju:
· popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów
· rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych
· kształtowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych

· umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną
2)W tyrnieju biorą udział 3-osobowe reprezentacje klas 6
I etap
Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi na pytania organizatorów. Drużyna która jako pierwsza udzieli poprawnych
odpowiedzi na 3 pytania (uzyska 3 punkty), jako pierwsza zyskuje prawo wyboru zespołu odpowiadającego na pytania w
drugim etapie.
II ETAP
Uczniowie udzielają odpowiedzi ustnej na uprzednio wylosowane pytanie. Wyboru pytań i zespołu odpowiadającego
dokonują te zespoły ,które wcześniej udzieliły poprawnej odpowiedzi. Pytania mają wartość jednego, dwóch i trzech
punktów. Zespół który przekroczy limit trzech niepoprawnych odpowiedzi kończy udział w turnieju. Zespół dokonujący
wyboru ma prawo wybrać siebie do kolejnej odpowiedzi i uzyskać podwójną ilość punktów .
3)Nagrody otrzymują zespoły
- zespół który najdłużej zachował najwięcej szans odpowiedzi
- dwa zespoły z najwyższą liczbą punktów
4) Uwagi – językiem turnieju jest język angielski. Odpowiedź w języku polskim jest traktowana jak odpowiedź błędna.
Termin- maj
Odpowiedzialni-D. Wielandt, W. Puszcz

