
KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

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

WRZESIEŃ 2019 

2.09.2019 r. 

poniedziałek 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

• akademia  

• Pasowanie na ucznia klasy pierwszej 

• spotkanie dyrektora z uczniami klas pierwszych i rodzicami  

• spotkania informacyjne wychowawców klas I – VIII 

z uczniami  

mgr B. Oporek, mgr J. Nowak,  

pani K. Maśnica 

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej:  

mgr Iwona Kloś,  

mgr Karolina Kandora 

10.09.2019 r. 

wtorek 

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, butelek plastikowych, zakrętek, baterii. 

mgr Agata Dancewicz-Dragon,  

mgr Klaudia Widera – opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego; 

mgr Bożena Gajda – opiekun szkolnego koła 

LOP; 

mgr Magdalena Karcz – opiekun szkolnego 

koła PCK;   

16 – 20 września 

2019 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. 

dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog 

szkolny, psycholog, wychowawcy klas  

I-VIII, nauczyciele, wychowawcy świetlicy 

20.09.2019 r. 

piątek 
Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019 

20-22 września - "Nie śmiecimy - sprzątamy - 

zmieniamy!" 

koordynatorzy akcji:  

mgr B. Gajda, mgr I. Kolano 

 



Zapraszamy Was do wspólnego działania na rzecz poszanowania 

środowiska. Akcja "Sprzątanie świata - Polska" to są proste działania, ale 

my już czujemy smak towarzyszącej im przygody i już się cieszymy na 

wiele wspaniałych rzeczy, które z tej okazji - jak co roku - wydarzą się w 

naszym kraju:). Uczniowie klas VI a, b, VII a, b, VIII a, b – sprzątają 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły” natomiast uczniowie 

klas IV a, V a, b, – sprzątają tereny zielone wokół szkoły. 

25.09.2019 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  

 

26.09.2019 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  

 

27.09.2019 r. 

piątek 

Polskie Państwo Podziemne – prelekcja dla uczniów klas VI, VII, VIII. mgr Bożena Oporek, dr Aleksandra 

Rutkowska, mgr Anna Jaruszewska, 

wychowawcy klas VI, VII, VIII  

 

30.09.2019 r. 

poniedziałek 

Zebranie plenarne Rady Rodziców – wybór zarządu, godzina 18.00 dyrektor szkoły i wicedyrektor, zarząd  

23 – 30 września 

2019 r. 

Europejski Tydzień Sportu (ETS). 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. 

mgr Katarzyna Kaczyńska, mgr Mariola 

Mieszko, mgr Klaudia Widera, mgr Agata 

Dancewicz-Dragon, wychowawcy klas I – 

VIII, nauczyciele, wychowawcy świetlicy 



PAŹDZIERNIK 2019  

1.10.2019 r. 

wtorek 

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 Karolina Kandora,  

psycholog szkolny 

4.10.2019 r. 

piątek 

Uroczyste obchody 15. rocznicy nadania szkole imienia.  

Udział w Mszy św. w Kościele pw. św. Jana Nepomucena  

w Łagiewnikach. Zasadzenie lipy upamiętniającej 15. rocznicę nadania 

szkole imienia Królowej Jadwigi. Program artystyczny w wykonaniu 

uczniów naszej szkoły. Wykonywanie projektów edukacyjnych.  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych z puli do dyspozycji dyrektora 

szkoły.  

wszyscy nauczyciele, uczniowie, rodzice, 

pracownicy niepedagogiczni;  

Koordynatorzy imprezy:  

mgr Klaudia Widera,  

mgr Maria Barbara Kolasa,  

mgr Bożena Gajda,  

pani Anna Giermak-Grodzińska  

14.10.2019 r. 

poniedziałek 

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   mgr Anna Jaruszewska,  

mgr Iwona Szczepańska, 

mgr Anna Szustak,  

mgr Sabina Nigrin   

październik 

2019  – termin 

odgórny  

Konkurs biblijny  siostra Aleksandra, 

30 – 31.10. 

2019 r.  

Odwiedzanie cmentarzy – realizacja treści wychowawczych.  wychowawcy  

 

 

LISTOPAD 2019  

1 listopada  

2019 r. piątek   

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH   

7.11.2019 r. 

czwartek 

Uroczysty koncert uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej 

Jadwigi w Bytomiu „TOBIE NIEPODLEGŁA …” – uczczenie 100 

mgr Ewa Grzegorzyca,  

mgr Bożena Gajda,  



godzina 17.00 rocznicy wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego.  

100 lat temu wybuchło pierwsze powstanie śląskie. To podczas tego 

zbrojnego zrywu z sierpnia 1919, ale i kolejnych z lat 1920 i 1921 

zdecydowano o państwowej przynależności Górnego Śląska. Trzy 

powstania śląskie to krwawa historia tego, jak region ten stał się częścią 

odrodzonej po I wojnie światowej Polski. Jak doszło do powstań, jaki był 

ich przebieg i jakie efekty? 

Pierwsze powstanie śląskie wybuchło w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r.  

Na Śląsku niespokojnie było jednak już wcześniej. Taki efekt przyniosły 

postanowienia konferencji w Wersalu - o przynależności państwowej 

Górnego Śląska miał przesądzić plebiscyt. To był cios dla Niemiec i szansa 

dla odradzającej się Polski. 

mgr Maria Barbara Kolasa,  

dr Aleksandra Rutkowska,  

mgr Karolina Kandora,  

mgr Barbara Piwowarczyk,  

mgr Anna Szustak,  

mgr Bożena Oporek 

20.11.2019 r. 

środa  

Ogólnoszkolne wywiadówki:  

20.11.2019 r. – klasy IV – VIII – godzina 17.00   

wychowawcy klas IV-VIII, wszyscy 

nauczyciele uczący w tych zespołach 

21.11.2019 r. 

czwartek 

Ogólnoszkolne wywiadówki:  

21.11.2019 r. – klasy I – III – godzina 17.00  

wychowawcy klas I-III, wszyscy nauczyciele 

uczący w tych zespołach 

29.11.2019 r. 

piątek  

Andrzejki 

 

wychowawcy, rodzice i Samorząd 

Uczniowski 

 

GRUDZIEŃ 2019  

2.12.2019 r. 

poniedziałek  

Konkurs pięknego czytania: poezja i proza związana z Powstaniami 

Śląskimi.  

mgr Maria Kolasa, mgr Klaudia Widera,  

dr Aleksandra Rutkowska,  

pani Anna Giermak-Grodzińska   

2 - 4.12.2019 r.    Dni Śląskie – śląskie tradycje regionalne. Realizacja projektu „Mała 

Ojczyzna”.  

mgr Sabina Nigrin, mgr Irena Kolano 

mgr Anna Szustak, mgr Małgorzata 

Telesińska  

2 – 6.12.2019 r.  Badanie wyników nauczania:  

• Edukacja matematyczna w klasach II a, b 

dyrekcja szkoły, nauczyciele uczący danej 

edukacji  

https://slask.onet.pl/100-rocznica-i-powstania-slaskiego-homilia-abp-wiktora-skworca/rphjtyj
https://slask.onet.pl/100-rocznica-i-powstania-slaskiego-homilia-abp-wiktora-skworca/rphjtyj
https://wiadomosci.onet.pl/niemcy
https://wiadomosci.onet.pl/niemcy


• Edukacja matematyczna w klasach III a, b, c, d  

• Matematyka w klasie IV a 

• Matematyka w klasach VII a, b 

• Matematyka w klasie VIII a, b   

• Język polski w klasach V a, b  

• Język polski w klasach VI a, b  

• Język angielski w klasach III a, b, c, d  

• Język angielski w klasach VIII a, b   

• Biologia w klasach VII a, b 

• Geografia w klasach VIII a, b   

• Wychowanie fizyczne w klasach VI a, b  

 

6.12.2019 r.  Mikołajki   

termin do 

ustalenia  

Zorganizowanie ogólnoszkolnej jednodniowej wycieczki dla uczniów klas  

IV – VI do Interaktywnego Centrum Nauki i Techniki w Ostrawie.  

mgr Joanna Nowak,  

pani Katarzyna Maśnica, 

mgr Bożena Oporek, 

mgr Mariola Mieszko,  

mgr Magdalena Karcz 

16-19.12.2019 r.  

 

 

 

 

Konkursy ogólnoszkolne związane z tradycją Bożego Narodzenia:  

• Jasełka Bożonarodzeniowe  

• „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”  

• „Życzenia świąteczne w języku angielskim” 

Ogłoszenie wyników na apelu świątecznym w dniu 19.12.2019 r. 

czwartek  

mgr Magdalena Karcz, mgr Karolina 

Kandora, pani Anna Giermak-Grodzińska, 

mgr Barbara Piwowarczyk,  

mgr Urszula Jaksa  

20.12.2019 r. 

piątek  

Klasowe spotkania przy opłatku wychowawcy, rodzice, katecheci  

23.12.2019 r. – 

31.12.2019 r.   

Zimowa przerwa świąteczna (1.01.2020 r. Nowy Rok – środa)   

 



STYCZEŃ 2020  

3.01.2020 r.  Konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej – podsumowanie 

wyników nauczania i wychowania w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 

dyrekcja, zespoły problemowo-edukacyjne 

rady pedagogicznej;  

8.01.2020 r. 

środa 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

8.01.2020 r. klasy IV –VIII godzina 17.00 

wychowawcy klas IV-VIII, wszyscy 

nauczyciele.   

9.01.2020 r. 

czwartek 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

9.01.2020 r. klasy I – III godzina 17.00 

wychowawcy klas I-III, wszyscy nauczyciele.   

13 - 26 stycznia 

2020 r.  

FERIE ZIMOWE   

28.01.2020 r. 

wtorek  

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH 

NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU 

dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele 

28.01.2019 r.  

wtorek  

godzina 17.00  

Uroczysty koncert dla mieszkańców dzielnicy – podsumowanie osiągnięć  

w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.  

mgr Katarzyna Kaczyńska,  

mgr Sabina Nigrin, 

mgr Bożena Gajda,  

mgr Klaudia Widera 

 LUTY 2020  

3.02.2020 r. – 

7.02.2020 r.  

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI mgr Agata Dancewicz-Dragon, 

pani Anna Giermak-Grodzińska, 

mgr Marzena Fryszkiewicz-Mazur,  

psycholog szkolny  
4.02.2020 r. 

wtorek 

Zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły  

w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 w dziedzinie:  

- Wyników nauczania i wychowania, 

- Nadzoru pedagogicznego, 

- Ewaluacja w zakresie:  

• Stopnia realizacji programu podniesienia wyników nauczania;  

• Organizacji, przebiegu i efektów konkursów szkolnych;  

dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, 

kierownik świetlicy, przewodniczący zespołów 

samokształceniowych.  

 



• Realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych 

6.02.2020 r. 

czwartek 

Apel samorządu – podsumowanie działalności w I semestrze roku 

szkolnego 2019/2020.  

Omówienie zadań samorządu w II semestrze. 

dyrekcja szkoły, opiekunowie SU. 

Od 24 lutego 

2020 r.  

Akcja promująca szkołę - zapisy dzieci do klasy pierwszej. dyrekcja szkoły, nauczyciele, sekretariat 

MARZEC 2020 

2,3,4.03.2020 r.  Rekolekcje Wielkopostne w Kościele pw. św. Jana Nepomucena  

w Łagiewnikach.  

ksiądz proboszcz Jarosław Oleś, katecheci: 

mgr Anna Stelmaszczyk, Siostra Aleksandra 

4.03.2020 r. 

środa  

Apel samorządu  opiekunowie SU 

10.03.2020 r. 

wtorek 

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS MŁODSZYCH I – III. mgr Małgorzata Telesińska, mgr Sabina 

Nigrin  
11.03.2020 r. 

środa  

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS STARSZYCH IV - VIII dr A. Rutkowska, mgr I. Polańska,  

Termin ustala 

Ksiądz 

Proboszcz  

Rekolekcje Wielkopostne  

 

 

 

 

 

 

Termin odgórny  Szkolne eliminacje konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”,  

TYDZIEŃ MATEMATYKI.  

mgr J. Nowak, mgr M. Karcz,  

mgr Karolina Łańska-Przybylska  

mgr K. Kandora, mgr M. Telesińska 

18.03.2020 r. 

środa 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

18.03.2020 r. klasy IV – VIII godzina 17.00  

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły  

 

19.03.2020 r. 

czwartek 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

19.03.2020 r. klasy I – III godzina 17.00  

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły  

  
KWIECIEŃ 2020 



8.04.2020 r. 

środa   

Apel Samorządu Uczniowskiego – okresowe podsumowanie wyników 

nauczania i zachowania uczniów.  

wychowawcy klas, nauczyciele, opiekunowie 

SU. 

9 – 14 kwietnia 

2020 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna   

21.04.2020 r. 

wtorek 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – JĘZYK POLSKI  

21.04.2020 r. (wtorek) - godzina 9.00, czas trwania 120 minut  

dyrektor szkoły, przewodniczący szkolnej 

komisji egzaminacyjnej, nauczyciele    

22.04.2020 r.  

środa 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – MATEMATYKA 

22.04.2020 r. (środa) – godzina 9.00, czas trwania 100 minut  

dyrektor szkoły, przewodniczący szkolnej 

komisji egzaminacyjnej, nauczyciele    

23.04.2020 r. 

czwartek   

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY  

23.04.2020 r. (czwartek) – godzina 9.00, czas trwania 90 minut    

dyrektor szkoły, przewodniczący szkolnej 

komisji egzaminacyjnej, nauczyciele    

24.04.2020 r. 

piątek   

24 kwietnia 2020 roku - Światowy Dzień Ziemi  www.ekokalendarz.pl mgr Bożena Gajda, mgr Irena Kolano, 

mgr Anna Kosok, mgr Anna Szustak 

27.04.2020 r. 

poniedziałek 

Akademia i ogólnoszkolny konkurs z okazji rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3-go Maja. 

mgr Magdalena Karcz, mgr Mariola Mieszko, 

pani Katarzyna Maśnica 

28.04.2020 r.  

wtorek  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach dni do dyspozycji 

dyrektora szkoły. Wydłużony weekend majowy od 28.04.2020 r. do 

3.05.2020 r. 

 

29.04.2020 r. 

środa 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach dni do dyspozycji 

dyrektora szkoły. Wydłużony weekend majowy od 28.04.2020 r. do 

3.05.2020 r.  

 

30.04.2020 r. 

czwartek  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach dni do dyspozycji 

dyrektora szkoły. Wydłużony weekend majowy od 28.04.2020 r. do 

3.05.2020 r. 

 

MAJ 2020  

Termin ustalają 

wychowawcy  

i rodzice 

uczniów klas III. 

Wyjazd uczniów klas III na „Zieloną szkołę”.  mgr Klaudia Widera, mgr Ewa Grzegorzyca, 

mgr Barbara Piwowarczyk, mgr Małgorzata 

Telesińska  

http://www.ekokalendarz.pl/
http://www.ekokalendarz.pl/


 IX Regionalny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej  

 

mgr E. Grzegorzyca – wicedyrektor szkoły, 

mgr M. Kolasa, nauczycielki języka 

angielskiego -   

mgr U. Jaksa,  

mgr B. Oporek, 

pani A. Giermak-Grodzińska   

27.05.2020 r. 

środa  

Wywiadówki ogólnoszkolne: 

27.05.2020 r. klasy IV – VIII godzina 17.00 

wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele, 

dyrekcja szkoły  

 

28.05.2020 r. 

czwartek 

Wywiadówki ogólnoszkolne: 

28.05.2020 r. klasy I – III godzina 17.00 

wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele, 

dyrekcja szkoły 

  

25.05. – 

29.05.2020 r.  

Klasowe wycieczki rekreacyjno-edukacyjne wychowawcy klas, rodzice, dyrekcja szkoły  

Maj/czerwiec 

2020 roku 

Szkolny egzamin na „Kartę rowerową”. mgr I. Kolano, mgr K. Kaczyńska,  

mgr M. Mieszko  

CZERWIEC 2020 

1.06.2020 r.  Dzień Dziecka – Dzień Sportu  dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy świetlicy  

1 – 5.06.2020 r.  Badanie wyników nauczania:   

• Edukacja przyrodnicza w klasach I a, b  

• Język angielski w klasach IV a 

• Język angielski w klasach VI a, b 

• Matematyka w klasach VI a, b 

• Język polski w klasie IV a  

• Język polski w klasie VII a, b   

• Historia VII a, b 

nauczyciele uczący w danych zespołach 

klasowych 



• Chemia w klasie VIII a, b 

• Fizyka w klasie VIII a, b    

• Wychowanie fizyczne w klasach V a, b  

1.06.2020 r.  

poniedziałek 

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język polski, 1.06.2020 r.  

(poniedziałek), godzina 9.00 

dyrektor szkoły, przewodniczący szkolnej 

komisji egzaminacyjnej, nauczyciele    

2.06.2020 r.  

wtorek  

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – matematyka, 2.06.2020 r.  

(wtorek), godzina 9.00 

dyrektor szkoły, przewodniczący szkolnej 

komisji egzaminacyjnej, nauczyciele    

3.06.2020 r. 

środa  

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny, 

3.06.2020 r. (środa), godzina 9.00 

dyrektor szkoły, przewodniczący szkolnej 

komisji egzaminacyjnej, nauczyciele    

12.06.2020 r. 

piątek  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach dni do dyspozycji 

dyrektora szkoły. Wydłużony weekend czerwcowy po Bożym Ciele.  

 

19.06.2020 r. 

piątek 

Konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej:  

• Podsumowanie wyników nauczania i wychowania, 

• Podjęcie uchwały klasyfikacyjnej.  

dyrekcja szkoły, zespoły rady pedagogicznej  

22.06.2020 r. 

poniedziałek  

Zebranie podsumowujące Rady Rodziców. dyrekcja szkoły, zarządy organów  

 

23.06.2020 r.  

wtorek  

Zebranie rady pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 

2019/2020 – podsumowanie działalności szkoły.   

Ewaluacja działalności szkoły w roku szkolnym 2019/2020  

w zakresach:  

• Stanu bezpieczeństwa w szkole i zachowania uczniów; 

• Analiza wyników diagnoz,  

Realizacja planów: konkursy szkolne i pozaszkolne, imprezy 

środowiskowe, wyniki uczniów w konkursach pozaszkolnych. 

dyrektor szkoły i wicedyrektor, kierownik 

świetlicy szkolnej, lider WDN  

24.06.2020 r. 

środa    

Apel Samorządu Uczniowskiego podsumowujący pracę w roku szkolnym 

2019/2020. Wybory nowego zarządu i opiekunów. 

opiekunowie SU, wychowawcy klas, 

nauczyciele, dyrekcja szkoły. 

26.06.2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.  mgr Joanna Nowak, mgr Irena Kolano, 



piątek  mgr Klaudia Widera,  

mgr Ewa Grzegorzyca,  

mgr Barbara Piwowarczyk,  

mgr Małgorzata Telesińska 

 

27.06.2020 r. – 

31.08.2020 r.  

Ferie letnie   

1.09.2020 r. 

środa   

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.  mgr Sabina Nigrin,  

mgr Anna Szustak,  

mgr Iwona Polańska,  

mgr Mariola Mieszko  

Opracowała: Danuta Zemela  

 

 

 


