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KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 
TERMINY WYDARZENIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

WRZESIEŃ 2018 

3.09.2018 r. 

poniedziałek 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

• akademia  

• Pasowanie na ucznia klasy pierwszej 

• spotkanie dyrektora z uczniami klas pierwszych i ich rodzicami  

• spotkania informacyjne wychowawców klas I – VIII 

z uczniami  

mgr Iwona Kloś, mgr Anna Szustak 

 

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej:  

mgr Anna Szustak, mgr Sabina Nigrin   

10.09.2018 r. 

poniedziałek 

Apel samorządowy  

• prezentacja samorządu, programu działania, 

• przedstawienie kalendarza imprez, apeli i harmonogramu 

            konkursów szkolnych,  

• plan zajęć pozalekcyjnych i działalności pozostałych 

            organizacji szkolnych: LOP, PCK,  

• zapoznanie z regulaminem jednolitego umundurowania,  

• zainaugurowanie akcji zbiórki surowców wtórnych: 

            makulatury, zakrętek, baterii. 

mgr Katarzyna Kaczyńska, mgr 

Karolina Kandora – opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego; 

mgr Bożena Gajda – opiekun szkolnego 

koła LOP; 

mgr Magdalena Karcz – opiekun 

szkolnego koła PCK;  

12 – 20 września 

2018 r. 

HEJT W SIECI - GROŹNY PRZEJAW UCZNIOWSKIEJ MOWY 

NIENAWIŚCI. Kampania społeczna na temat: „Hejtu  

w sieci”. Pamiętajmy, że hejt to nie jest wolność słowa. Hejt to przestępstwo 

zniesławienia lub znieważenia. 

Agresja i przemoc rówieśnicza zmieniła swoje oblicze, przenosząc się do 

przestrzeni wirtualnej. Młodzi ludzie coraz częściej wykorzystują sieć, by kogoś 

złośliwie skrytykować, brutalnie obśmiać, dosadnie obrazić lub znieważyć.  

Powszechność tego zjawiska powoduje, że wśród użytkowników Internetu panuje 

coraz większe znieczulenie na tego typu zachowania, skutkujące niestety cichym 

przyzwoleniem, brakiem reakcji, obojętnością. (fragment artykułu  

dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog 

szkolny, psycholog, wychowawcy klas  

I-VIII, nauczyciele, wychowawcy 

świetlicy 
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ze strony: www.monitorszkoly.pl „HEJT W SIECI – GROŹNY PRZEJAW 

UCZNIOWSKIEJ MOWY NIENAWIŚCI” Małgorzaty Łoskot) 

HEJT W SIECI – mówimy stanowcze NIE! 

12.09.2018 r. 

środa 

Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły, pedagogiem i psychologiem w sali 

gimnastycznej o godzinie 17.00. 

Spotkania informacyjne wychowawców klas IV - VIII z rodzicami – godzina 

17.20 

wychowawcy, dyrektor szkoły  

i wicedyrektor  

 

13.09.2018 r. 

czwartek 

Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły, pedagogiem i psychologiem w sali 

gimnastycznej o godzinie 17.00. 

Spotkania informacyjne wychowawców klas I - III z rodzicami – godzina 17.20 

wychowawcy, dyrektor szkoły  

i wicedyrektor  

 

19.09.2018 r. 

środa 

Zebranie plenarne Rady Rodziców – wybór zarządu, godzina 17.00 dyrektor szkoły i wicedyrektor, zarząd  

21 września  

2018 r. piątek 

Udział uczniów w jubileuszowej Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2018.  

W tym roku pod hasłem „Akcja- segregacja!” i w terminie 21-22-23 

września. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki 

odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, 

które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność 

energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia 

przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę 

poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata,  

w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% 

odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną 

zbiórkę trzykrotnie więcej! Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw 

Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska  

i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej. 

Uczniowie klas VI a, b, c, VII a, b, VIII a – sprzątają zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Żabie Doły” natomiast uczniowie klas IV a, b, V a, b, – 

sprzątają tereny zielone wokół szkoły.  

wychowawcy – koordynatorzy akcji  

mgr Bożena Gajda, mgr Irena Kolano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 – 30 września 

2018 r. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza dzieci i młodzież  

do udziału w Europejskim Tygodniu Sportu (ETS), który odbędzie się  

w dniach 23 – 30 września 2018 r. – po raz czwarty we wszystkich państwach 

mgr Katarzyna Kaczyńska, mgr Mariola 

Mieszko, mgr Karolina Kandora, 

http://www.monitorszkoly.pl/
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Unii Europejskiej. Podstawowym zadaniem tej ogólnopolskiej inicjatywy, 

koordynowanej w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jest 

angażowanie, uświadamianie i inspirowanie mieszkańców Europy do 

podejmowania aktywności fizycznej w codziennym życiu. Jej głównym celem 

jest popularyzacja sportu na poziomie lokalnym i integracja społeczna różnych 

grup wiekowych. 

wychowawcy klas I – VIII, nauczyciele, 

wychowawcy świetlicy 

27.09.2018 r. 

czwartek 

Polskie Państwo Podziemne – uroczysty apel mgr Bożena Oporek, dr Aleksandra 

Rutkowska, wychowawcy klas VI, VII, 

VIII  

3 – 30 września 

2018 r.  

TU WSZĘDZIE JEST POLSKA – MOJA OJCZYZNA Konkurs literacki  

Konkurs adresowany jest do rodzin uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej. 

Zadanie polega na napisaniu wiersza związanego tematycznie z Polską, jej 

historią, mieszkańcami, symbolami narodowymi, świętem niepodległości. Każdy 

uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 3 utwory. Prace muszą być 

czytelne, napisane odręcznie lub na komputerze. Utwór nadesłany na konkurs 

powinien być wykonany samodzielnie, wcześniej niepublikowany  

i nienagradzany w innych konkursach. Utwór należy opatrzeć pseudonimem. Do 

pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym pseudonimem, 

zawierającą kartę zgłoszenia. Prace należy składać  

do 1 października 2018 roku, osobiście w godzinach pracy sekretariatu,  

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 

mgr Piotr Bibiela, dr Aleksandra 

Rutkowska; 

wrzesień 2018 r.  Rajd rowerowy „Piękna nasza Polska cała”. Poznajemy piękno najbliższej 

okolicy – Rezerwat przyrody „Żabie doły”. 

Trasa rajdu: SP 28 w Bytomiu – „Żabie doły”.  

W rajdzie uczestniczyć będą uczniowie klas VI – VIII, posiadający kartę 

rowerową oraz sprawny sprzęt. 

mgr Katarzyna Kaczyńska, mgr Mariola 

Mieszko; 

 

wrzesień – 

październik  

2018 r.  

Polska to jest wielka rzecz! – miejsce pamięci w każdej szkole.  

Organizacja wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem 

niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych, 

pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków.  

mgr Bożena Oporek, mgr Bożena 

Gajda, mgr Irena Kolano, mgr Joanna 

Nowak, mgr Iwona Kloś  
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wrzesień 2018 r.  Regulamin konkursu Opowiem Ci o kraju moich dziadków  - konkurs 

epistolograficzny  

Konkurs epistolograficzny Opowiem Ci o kraju moich dziadków -

organizowany jest w roku obchodów stulecia niepodległości Polski 

Cele: 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

2. Uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

3. Kształtowanie postaw szacunku dla dorobku kulturowego Polski. 

4. Rozwijanie kompetencji językowych. 

5. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. 

6. Utrwalanie pamięci o bohaterach, znaczących miejscach i wydarzeniach 

mających wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

7. Popularyzowanie pozytywnego wizerunku Polski. 

8. Utrwalanie sztuki epistolografii. 

Forma: 

Konkurs jest trzyetapowy: 

I – etap szkolny: przeprowadzony do 30 września 2018 r. 

II – etap rejonowy: przeprowadzony do 15 października 2018 r. 

III – etap wojewódzki: przeprowadzony do 30 października 2018 r. (konkurs 

i wręczenie nagród1) 

Kategorie:  

I – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych 

II – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych 

III – uczniowie klas gimnazjalnych i wszystkich klas liceów, techników, szkół 

branżowych 

Zasady udziału: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół. 

2. Zgłoszenia uczestnika do konkursu dokonuje dyrektor szkoły (zał. nr 1)  

do właściwej delegatury Kuratorium Oświaty, przesyłając kartę zgłoszenia wraz 

z pracą do 30 września 2018 r.  

3. Na etapie rejonowym szkołę może reprezentować maksymalnie dwoje 

uczestników w każdej kategorii.  

dr Aleksandra Rutkowska, mgr Maria 

Barbara Kolasa, mgr Anna Szustak 

                                                 
1 Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia innego terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 
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4. Etap rejonowy organizowany jest przez właściwą delegaturę Kuratorium 

Oświaty. Miejsce i termin etapu rejonowego zostaną podane na stronie 

internetowej www.kuratorium.katowice.pl w zakładce „Rok dla Niepodległej”. 

5. Etap wojewódzki - finał organizowany jest przez Wydział Jakości Edukacji 

Kuratorium Oświaty w Katowicach. Miejsce i termin finału zostaną podane na 

stronie internetowej www.kuratorium.katowice.pl w zakładce „Rok dla 

Niepodległej”. 

6. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną zwycięzcy eliminacji 

rejonowych w każdej kategorii. 

7. Przedmiotem konkursu jest praca pisemna w formie listu adresowanego  

do kolegi i poświęconego wspomnieniom starszych pokoleń związanym  

z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 

8. Uwagi do realizacji: 

- list powinien zostać napisany odręcznie, objętość listu – maks. 4 strony formatu 

A4 

- praca konkursowa (list) powinna zostać dołączona do karty zgłoszenia  

w zaadresowanej do wybranego adresata kopercie, 

- treść listu powinna realizować temat Opowiem Ci o kraju moich dziadków  

i winna dotyczyć wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości, adresat listu nie musi być osoba rzeczywistą, 

- w treści listu nie można używać wyrazów obraźliwych i wulgaryzmów, treść 

nie może godzić w czyjeś dobre imię. 

Kryteria oceny prezentacji utworów: 

1. Realizacja celów konkursu. 

2. Zgodność z przedmiotem konkursu. 

3. Wartość merytoryczna listu. 

4. Poprawność formalna i językowa. 

5. Estetyka pracy. 

Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora. 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 
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2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na opublikowanie danych i wizerunku – w przypadku uzyskania tytułu laureata  - 

na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału  

w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego 

regulaminu. 

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu  

o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 32 606 30 14. 

5. Laureaci konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji  

o niniejszym Konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym 

zobowiązuje się poinformować uczestników. 

wrzesień 2018 r. Konkurs 1,2,3 – Polska! – konkurs na spot promujący wartości patriotyczne 

dla wszystkich typów szkół organizowany jest w roku obchodów stulecia 

niepodległości Polski 

Patronat honorowy: Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu 

Europejskiego 

Regulamin konkursu 1,2,3 – Polska! – konkurs na spot promujący wartości 

patriotyczne – dla wszystkich typów szkół 

Cele: 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

2. Uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

3. Pogłębianie znajomości historii Polski  

4. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. 

5. Kształtowanie postaw szacunku dla dorobku kulturowego Polski. 

6. Rozwijanie kreatywności uczniów. 

Forma: 

Konkurs jest dwuetapowy: 

I – etap rejonowy: przeprowadzony do 15 października 2018 r. 

II – etap wojewódzki: przeprowadzony do 30 października 2018 r. 

(rozstrzygnięcie i wręczenie nagród2) 

 

pani Katarzyna Maśnica, mgr Iwona 

Polańska, 

                                                 
2 Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia innego terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 
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Kategorie:  

I – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych 

II – uczniowie klas gimnazjalnych i wszystkich klas liceów, techników, 

szkół branżowych 

Zasady udziału: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół. 

2. Zgłoszenia uczestnika do konkursu dokonuje dyrektor szkoły (zał. nr 1) 

do właściwej delegatury Kuratorium Oświaty, przesyłając kartę 

zgłoszenia wraz z pracą konkursową do 30 września 2018 r.3 

3. Etap rejonowy organizowany jest przez właściwą delegaturę Kuratorium 

Oświaty. Miejsce i termin etapu rejonowego zostaną podane na stronie 

internetowej www.kuratorium.katowice.pl w zakładce „Rok dla 

Niepodległej”. 

4. Etap wojewódzki - finał organizowany jest przez Wydział Jakości 

Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach. Miejsce i termin finału 

zostaną podane na stronie internetowej www.kuratorium.katowice.pl w 

zakładce „Rok dla Niepodległej”. 

5. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną zwycięzcy eliminacji 

rejonowych w każdej kategorii. 

6. Przedmiotem konkursu jest 123-sekundowy spot promujący wartości, 

dzięki którym możliwe stało się odzyskanie niepodległości 

i odbudowanie zjednoczonego państwa pomimo 123 lat niewoli. 

7. Uwagi do realizacji: 

 - czas projekcji – 123 sekundy (± 10% czasu) 

 - spot wykonany w dowolnej formie zapisany na płycie DVD lub innym 

nośniku danych, 

 - konwencja dowolna, 

 - spot jest pracą autorską jednego lub grupy uczniów (maksymalnie 5 

uczniów), 

 - w opisie pracy należy podać autorów innych materiałów 

wykorzystanych do jego przygotowania,   

 - komentarz powinien uwzględniać kontekst historyczny, 

                                                 
3 Decyduje data stempla pocztowego 

http://www.kuratorium.katowice.pl/
http://www.kuratorium.katowice.pl/
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 - praca nie może zawierać wyrazów obraźliwych i wulgaryzmów,  

nie może godzić w czyjeś dobre imię. 

Kryteria oceny prac: 

1. Zgodność z przedmiotem konkursu. 

2. Oryginalność ujęcia tematu. 

3. Czytelność przekazu i zgodność z ideą konkursu. 

4. Poprawność merytoryczna. 

5. Estetyka i poziom artystyczny pracy  

Nagrody: 

Zwycięzcy zostaną zaproszeni na wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego 

w Brukseli oraz otrzymają nagrody rzeczowe. 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na opublikowanie danych i wizerunku uczniów – w przypadku uzyskania 

tytułu laureata - na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 

w Katowicach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału  

w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień 

niniejszego regulaminu. 

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu 

o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 32 606 30 14. 

5. Laureaci konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji 

o niniejszym Konkursie. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym 

zobowiązuje się poinformować uczestników. 

 

PAŹDZIERNIK 2018  

1.10.2018 r. 

poniedziałek  

Apel podsumowujący akcję: „STOP 18!” – uświadamianie młodym ludziom 

skutków palenia papierosów, picia alkoholu, używania dopalaczy, 

narkotyków dla ich rozwoju.   

mgr Agata Dancewicz-Dragon,  

pani Anna Giermak-Grodzińska,  

mgr Katarzyna Kaczyńska,  



9 

 

mgr Magdalena Karcz,  

psycholog szkolny 

wrzesień – 

październik  

2018 r.  

„TU WSZĘDZIE JEST POLSKA - MOJA OJCZYZNA” - rodzinne śpiewanie 

pieśni patriotycznych. Konkurs wokalny dla mieszkańców Łagiewnik. 

Pieśni patriotyczne stanowią ważną część kultury narodu. Jak napisał Prezydent 

RP Andrzej Duda: „w słowach pieśni, w charakterystycznym rytmie i dobrze 

rozpoznawalnej melodii odbijają się dzieje Rzeczypospolitej oraz idee, które na 

przestrzeni wieków przyświecały Polakom. (…) pieśni patriotyczne opowiadają 

o postawach i wartościach, od których zależy dobro wspólnoty”. Setna rocznica 

odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja do wspólnego świętowania. 

Dlatego zapraszamy do udziału w konkursie całe rodziny. Celem konkursu, który 

odbywać się będzie w formie rodzinnego przeglądu muzycznego, jest 

przypomnienie tych jakże ważnych dla historii Polski utworów. Zadaniem rodzin 

chętnych do wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie i zaśpiewanie 

z podkładem muzycznym jednej pieśni bądź piosenki o tematyce patriotycznej 

lub związanej z historią ojczyzny. 

mgr Piotr Bibiela, mgr Bożena Gajda,   

dr Aleksandra Rutkowska,  

mgr Agata Dancewicz-Dragon,  

mgr Klaudia Widera   

5.10.2018 r. 

piątek  

Konkurs dla rodzin: „Ciasta i ciasteczka w barwach narodowych”. 

Każda klasa przygotowuje minimum 1 ciasto lub babeczki. Komisja konkursowa 

nagrodzi: 3 najładniejsze i najsmaczniejsze wypieki. Następnie ciasta i ciasteczka 

będą sprzedawane by zasilić budżet Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. 

mgr Karolina Kandora, mgr Anna 

Szustak, pani Anna Giermak-

Grodzińska, mgr Małgorzata Telesińska  

6.10.2018 r. 

sobota 

Festyn Środowiskowy z okazji 14 rocznicy nadania szkole imienia.  wszyscy nauczyciele, uczniowie, 

rodzice, pracownicy niepedagogiczni.  

Koordynatorzy imprezy:  

mgr Bożena Oporek, 

mgr Maria Barbara Kolasa,  

mgr Piotr Bibiela,  

dr Aleksandra Rutkowska 
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11.10.2018 r. 

czwartek 

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   mgr Klaudia Widera, mgr Irena Kolano,  

mgr Piotr Bibiela  

12.10.2018 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych z puli do dyspozycji dyrektora szkoły - 

narada szkoleniowa (wyjazdowa) rady pedagogicznej i pracowników 

administracyjno-obsługowych szkoły. 

dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, 

kierownik świetlicy  

17.10.2018 r. 

środa  

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV – VIII – godzina 17.00   wszyscy nauczyciele  

18.10.2018 r.  

czwartek 

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów klas I –III – godzina 17.00 wszyscy nauczyciele 

październik  

2018 r.  

Rajd górski po Beskidzie Śląskim „Łączymy pokolenia”. 

Impreza adresowana jest do osób, które lubią wędrować po górach. Gra 

terenowa będzie odbywać się pod opieką przewodnika górskiego. Uczestnikami 

imprezy mogą być uczniowie klas I – III wraz z rodzeństwem, rodzicami, babcią, 

dziadkiem. Oprócz wspólnej wędrówki będzie śpiew przy ognisku, pieczenie 

kiełbasek, zabawa integracyjna. 

mgr Klaudia Widera, mgr Sabina Nigrin,  

mgr Karolina Kandora  

październik  

2018 r.  

„Rzutem kostki do setnej rocznicy odzyskania niepodległości”. 

Konkurs zespołowy (2 – 3 osobowy) na grę planszową, która będzie dotyczyła 

setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

mgr Magdalena Karcz,  

mgr Irena Kolano,  

mgr Joanna Nowak 

październik  

2018 r.  

Konkurs plastyczny pn.: „POLSKA – MÓJ UKOCHANY KRAJ”. 

Celem konkursu jest wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia. 

Przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII. Oceniany będzie w dwóch 

kategoriach wiekowych: 1) klasy I – III; 2) klasy IV – VIII. Odbywać się będzie w 

dwóch etapach: pierwszy etap klasowy (3 najlepsze prace przechodzą do 

drugiego etapu – szkolnego); drugi – szkolny. Prace musza być wykonane 

samodzielnie, techniką plastyczną, płaską (malowanie, rysowanie, wydzieranka, 

wyklejanka – bez materiałów sypkich i plasteliny). Format prac od A-4 do A-3. 

Nagrodzone zostaną trzy prace (I, II, III miejsce plus wyróżnienia).   

mgr Barbara Piwowarczyk,  

mgr Karolina Kandora,  

mgr Iwona Kloś,  

mgr Mariola Mieszko; 
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październik 

2018 – termin 

odgórny  

Konkurs biblijny  siostra Aleksandra, mgr Małgorzata 

Bira  

29 – 31.10. 

2018 r.  

Odwiedzanie cmentarzy – realizacja treści wychowawczych.  

 

wychowawcy  

 

LISTOPAD 2018  

1 listopada  

2018 r. czwartek   

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH   

2 listopada  

2018 r.  

piątek  

ZADUSZKI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych z puli do dyspozycji 

dyrektora szkoły.  

 

8.11.2018 r. 

czwartek 

godzina 17.00 

100 lat wolności! Uroczysty koncert uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 im. 

Królowej Jadwigi w Bytomiu „TOBIE NIEPODLEGŁA …” 

8 LISTOPADA 2018 ROKU uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej 

Jadwigi w Bytomiu zapraszają na wyjątkowy koncert  

z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  

W programie koncertu pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów, zespołów i 

chóru, utwory instrumentalne, piosenki z czasów legionów i drugiej wojny 

światowej, również piosenki wolnościowe, solidarnościowe. Nie zabraknie też 

tańca, utworów współczesnych – autorstwa nauczycieli i uczniów naszej szkoły, 

a także pięknej, patriotycznej poezji. Zapraszamy. 

 

mgr Ewa Grzegorzyca,  

mgr Piotr Bibiela,  

mgr Bożena Gajda,  

mgr Maria Barbara Kolasa,  

dr Aleksandra Rutkowska,  

mgr Joanna Nowak,  

mgr Barbara Piwowarczyk,  

mgr Anna Szustak,  

mgr Agata Dancewicz-Dragon;  

21.11.2018 r. 

środa  

Ogólnoszkolne wywiadówki:  

21.11.2017 r. – klasy IV – VIII – godzina 17.00   

wychowawcy klas IV-VIII, wszyscy 

nauczyciele uczący w tych zespołach 

22.11.2018 r. 

czwartek 

Ogólnoszkolne wywiadówki:  

22.11.2017 r. – klasy I – III – godzina 17.00  

wychowawcy klas I-III, wszyscy 

nauczyciele uczący w tych zespołach 

30.11.2018 r. 

piątek  

Zabawy andrzejkowe  

 

wychowawcy, rodzice i Samorząd 

Uczniowski 
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GRUDZIEŃ 2018  

3.12.2018 r. 

poniedziałek  

Konkurs pięknego czytania: poezja i proza o tematyce patriotycznej.  mgr Maria Kolasa, mgr Klaudia 

Widera, dr Aleksandra Rutkowska,  

pani Anna Giermak-Grodzińska   

4-5.12.2018 r. 

wtorek i środa   

Dni Śląskie – śląskie tradycje regionalne, konkurs gwary śląskiej. 

Realizacja projektu „Mała Ojczyzna”.  

mgr Sabina Nigrin, mgr Barbara 

Piwowarczyk, mgr Anna Szustak,  

mgr Małgorzata Telesińska  

12.12.2018 r.  

środa  

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV – VIII – godzina 17.00   wszyscy nauczyciele 

13.12.2018 r.  

czwartek  

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów klas I –III – godzina 17.00 wszyscy nauczyciele 

 

termin do 

ustalenia  

Zorganizowanie ogólnoszkolnej jednodniowej wycieczki dla uczniów klas  

V – VIII do Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie.   

mgr Irena Kolano, mgr Bożena Gajda,  

mgr Joanna Nowak, pani Katarzyna 

Maśnica  

17-20.12.2018 r.  

 

 

 

 

Konkursy ogólnoszkolne związane z tradycją Bożego Narodzenia:  

• Jasełka Bożonarodzeniowe  

• „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” 

 

• „Kartka Bożonarodzeniowa”  

• „Życzenia świąteczne w języku angielskim” 

Ogłoszenie wyników na apelu świątecznym w dniu 20.12.2018 r. czwartek  

 

mgr Małgorzata Bira, s. Aleksandra  

mgr Barbara. Piwowarczyk, mgr Irena 

Kolano  

mgr Sabina Nigrin 

mgr Urszula Jaksa  

21.12.2018 r. 

piątek  

Klasowe spotkania przy opłatku wychowawcy, rodzice, katecheci  

23.12.2018 r. – 

31.12.2018 r.   

Zimowa przerwa świąteczna (1.01.2019 r. Nowy Rok – wtorek)   

 

STYCZEŃ 2019  

7 – 18.01.2019 r.  Badanie wyników nauczania:  

• Edukacja polonistyczna w klasach II a, b, c, d  

dyrekcja szkoły, nauczyciele uczący 

danej edukacji  
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• Edukacja matematyczna w klasie III a 

• Matematyka w klasach IV a, b  

• Matematyka w klasach VII a, b 

• Matematyka w klasie VIII a  

• Język polski w klasie VIII a  

• Język angielski w klasach VII a, b 

• Język angielski w klasie VIII a  

• Biologia w klasie VIII a 

• Przyroda w klasach V a, b 

• Przyroda w klasach VI a, b, c  

• Wychowanie fizyczne w klasach VI a, b, c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2019 r. 

piątek   

Konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej – podsumowanie wyników 

nauczania i wychowania w I semestrze roku szkolnego 2018/2019  

dyrekcja, zespoły problemowo-

edukacyjne rady pedagogicznej. 

23.01.2019 r. 

środa 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

23.01.2019 r. klasy IV –VIII godzina 17.00 

wychowawcy klas IV-VIII, wszyscy 

nauczyciele.   

24.01.2019 r. 

czwartek 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

24.01.2019 r. klasy I – III godzina 17.00 

wychowawcy klas I-III, wszyscy 

nauczyciele.   

28.01.2019 r. 

poniedziałek  

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH 

NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ OD 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU 

dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele  

28.01.2019 r.  

poniedziałek 

godzina 17.00  

Uroczysty koncert dla mieszkańców dzielnicy – podsumowanie osiągnięć  

w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.  

mgr Ewa Grzegorzyca, mgr Maria 

Kolasa, mgr Sabina Nigrin, mgr Piotr 

Bibiela, mgr Bożena Gajda,  

mgr Klaudia Widera 

 LUTY 2019  

4.02.2019 r. – 

8.02.2019 r.  

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI mgr Agata Dancewicz-Dragon, 

pani Anna Giermak-Grodzińska, 

mgr Marzena Fryszkiewicz,  

psycholog szkolny 
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5.02.2019 r. 

wtorek 

Zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły  

w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w dziedzinie:  

- Wyników nauczania i wychowania, 

- Nadzoru pedagogicznego, 

- Ewaluacja w zakresie:  

• Stopnia realizacji programu podniesienia wyników nauczania;  

• Organizacji, przebiegu i efektów konkursów szkolnych;  

• Realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych 

dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, 

kierownik świetlicy, przewodniczący 

zespołów samokształceniowych 

 

6.02.2019 r. 

środa  

Apel samorządu – podsumowanie działalności w I semestrze roku szkolnego 

2018/2019. Omówienie zadań samorządu w II semestrze. 

dyrekcja szkoły, opiekunowie SU 

 Ferie zimowe od 11 do 24 lutego 2019 roku 

 

 

Od 25 lutego 

2019 r.  

Zapisy uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020.   dyrekcja szkoły, sekretariat 

MARZEC 2019 

20.03.2019 r. 

środa 

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS MŁODSZYCH I – III. mgr Klaudia Widera, mgr Barbara 

Piwowarczyk, mgr Iwona Kloś   

20.03.2019 r.  KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS STARSZYCH IV - VIII dr Aleksandra Rutkowska, mgr Iwona 

Polańska 

Termin ustala 

Ksiądz 

Proboszcz  

Rekolekcje Wielkopostne  

 

 

 

Termin odgórny  Szkolne eliminacje konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”,  

TYDZIEŃ MATEMATYKI.  

mgr Joanna Nowak, mgr Magdalena 

Karcz, mgr Karolina Kandora,  

mgr Małgorzata Telesińska 

20.03.2019 r. 

środa 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

20.03.2019 r. klasy IV – VIII godzina 17.00  

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja 

szkoły  

21.03.2019 r. 

czwartek 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

21.03.2019 r. klasy I – III godzina 17.00  

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja 

szkoły  
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KWIECIEŃ 2019 

8.04.2019 r. 

poniedziałek   

Apel Samorządu Uczniowskiego – okresowe podsumowanie wyników 

nauczania i zachowania uczniów.  

wychowawcy klas, nauczyciele, 

opiekunowie SU. 

15.04.2019 r. 

poniedziałek  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY –  JĘZYK POLSKI  

15.04.2019 r. (poniedziałek) - godzina 9.00, czas trwania 120 minut  

dyrektor szkoły, przewodniczący 

szkolnej komisji egzaminacyjnej, 

nauczyciele    

16.04.2019 r.  

wtorek 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – MATEMATYKA 

16.04.2019 r. (wtorek) – godzina 9.00, czas trwania 100 minut  

dyrektor szkoły, przewodniczący 

szkolnej komisji egzaminacyjnej, 

nauczyciele    

17.04.2019 r. 

środa   

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – JĘZYK ANGIELSKI  

17.04.2019 r. (środa) – godzina 9.00, czas trwania 90 minut    

dyrektor szkoły, przewodniczący 

szkolnej komisji egzaminacyjnej, 

nauczyciele    

18.04. – 23.04. 

2019 roku 

Wiosenna przerwa świąteczna  

24.04.2019 r.  22 kwietnia 2019 roku - Światowy Dzień Ziemi  www.ekokalendarz.pl mgr Bożena Gajda, mgr Irena Kolano, 

mgr Anna Szustak, mgr Iwona Kloś  

24.04.2019 r. 

środa 

Konsultacje z rodzicami: 

24.04.2019 r. klasy IV – VIII godzina 17.00  

 

wychowawcy, wszyscy nauczyciele, 

dyrekcja szkoły  

25.04.2019 r. 

czwartek  

Konsultacje z rodzicami: 

25.04.2019 r. klasy I – III godzina 17.00  

 

wychowawcy, wszyscy nauczyciele, 

dyrekcja szkoły  

25.04.2018 r. 

czwartek 

Akademia i ogólnoszkolny konkurs z okazji rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3-go Maja. 

 

dr Aleksandra Rutkowska,  

mgr Piotr Bibiela, mgr Iwona Polańska  

29.04.2019 r.  

poniedziałek  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach dni do dyspozycji dyrektora 

szkoły. Wydłużony weekend majowy od 29.04.2019 r. do 5.05.2019 r. 

 

30.04.2019 r. 

wtorek  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach dni do dyspozycji dyrektora 

szkoły. Wydłużony weekend majowy od 29.04.2019 r. do 5.05.2019 r.  

 

http://www.ekokalendarz.pl/


16 

 

MAJ 2019  

2 maja 2019 r. 

czwartek  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach dni do dyspozycji dyrektora 

szkoły. Wydłużony weekend majowy od 29.04.2019 r. do 5.05.2019 r.  

 

 

Termin ustalają 

wychowawcy  

i rodzice 

uczniów klas III. 

Wyjazd uczniów klas III na „Zieloną szkołę”.  mgr Iwona Kloś  

 IX Regionalny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej  

 

mgr Ewa Grzegorzyca – wicedyrektor 

szkoły, mgr Maria Kolasa, mgr Urszula 

Jaksa, mgr Bożena Oporek, pani Anna 

Giermak-Grodzińska   

15.05.2019 r. 

środa  

Wywiadówki ogólnoszkolne: 

15.05.2019 r. klasy IV – VIII godzina 17.00 

wychowawcy klas, wszyscy 

nauczyciele, dyrekcja szkoły  

16.05.2019 r. 

czwartek 

Wywiadówki ogólnoszkolne: 

16.05.2019 r. klasy I – III godzina 17.00 

wychowawcy klas, wszyscy 

nauczyciele, dyrekcja szkoły 

20.05. – 

31.05.2019 r.  

Klasowe wycieczki rekreacyjno-edukacyjne wychowawcy klas, rodzice, dyrekcja 

szkoły  

Maj/czerwiec 

2019 roku 

Szkolny egzamin na „Kartę rowerową”. mgr Irena Kolano, mgr Katarzyna 

Kaczyńska, mgr Mariola Mieszko  

CZERWIEC 2019  

3.06.2019 r.  Dzień Dziecka  dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy świetlicy  

3 – 12.06.2019 r.  Badanie wyników nauczania:   

• Edukacja przyrodnicza w klasach I a, b  

• Język angielski w klasie III a 

• Język angielski w klasach IV a, b  

• Język angielski w klasach VI a, b, c   

• Matematyka w klasach VI a, b, c  

nauczyciele uczący w danych zespołach 

klasowych 
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• Język polski w klasach VI a, b, c  

• Język polski w klasie VII a, b   

• Historia i społeczeństwo w klasach VII a, b 

• Chemia w klasie VII a, b 

• Fizyka w klasie VII a, b    

• Wychowanie fizyczne w klasach V a, b  

• Geografia w klasie VIII a  

3.06.2019 r.  

poniedziałek 

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język polski, 3.06.2019 r.  

(poniedziałek), godzina 11.00 

dyrektor szkoły, przewodniczący 

szkolnej komisji egzaminacyjnej, 

nauczyciele    

4.06.2019 r.  

wtorek  

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – matematyka, 4.06.2019 r.  

(wtorek), godzina 11.00 

dyrektor szkoły, przewodniczący 

szkolnej komisji egzaminacyjnej, 

nauczyciele    

5.06.2019 r. 

środa  

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język angielski, 5.06.2019 r.  

(środa), godzina 11.00 

dyrektor szkoły, przewodniczący 

szkolnej komisji egzaminacyjnej, 

nauczyciele    

14.06.2019 r. 

piątek 

Konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej:  

• Podsumowanie wyników nauczania i wychowania, 

• Podjęcie uchwały klasyfikacyjnej.  

dyrekcja szkoły, zespoły rady 

pedagogicznej  

17.06.2019 r. 

poniedziałek  

Zebranie podsumowujące Rady Rodziców. dyrekcja szkoły, zarządy organów  

 

17.06.2019 r. Apel Samorządu Uczniowskiego podsumowujący pracę w roku szkolnym 

2018/2019. Wybory nowego zarządu i opiekunów (10-14 czerwca) 

opiekunowie SU, wychowawcy klas, 

nauczyciele, dyrekcja szkoły. 

18.06.2019 r.  

wtorek  

Zebranie rady pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 

2018/2019 – podsumowanie działalności szkoły.   

Ewaluacja działalności szkoły w roku szkolnym 2018/2019  

w zakresach:  

• Stanu bezpieczeństwa w szkole i zachowania uczniów; 

• Analiza wyników diagnoz,  

dyrektor szkoły i wicedyrektor, 

kierownik świetlicy szkolnej, lider 

WDN  
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Realizacja planów: konkursy szkolne i pozaszkolne, imprezy środowiskowe, 

wyniki uczniów w konkursach pozaszkolnych. 

19.06.2019 r. 

środa    

Dzień Sportu Szkolnego. mgr Katarzyna Kaczyńska, mgr Mariola 

Mieszko, mgr Karolina Kandora, 

wszyscy nauczyciele 

21.06.2019 r. 

piątek  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.  mgr Bożena Gajda, mgr Magdalena 

Karcz, mgr Piotr Bibiela,  

22.06.2019 r. – 

31.08.2019 r.  

Ferie letnie   

2.09.2019 r. 

poniedziałek   

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.  mgr Bożena Oporek, mgr Joanna 

Nowak, pani Katarzyna Maśnica  

Opracowała: Danuta Zemela  

 

 


