
  
 

Data 
Organizacja pracy szkoły 

MARZEC - KWIECIEŃ 2023 r. 

07-10.03.2023r. II Turniej Piłki Nożnej  Chłopców o Puchar Starosty Lipnowskiego. 

10.03.2023r. 

Sprawozdania wychowawców klas (pedagog) oraz informacja dla 
dyrektora szkoły dotycząca frekwencji ucznia, który opuścił co 
najmniej 50 % zajęć dydaktycznych w miesiącu i są to godziny 
nieusprawiedliwione. 

14-16. 03.2023r. Próbna matura z Operonem – II edycja. 

13-16.03.2023r. 

Światowy Tydzień Mózgu. 

13.03.2023 poniedziałek (świetlica szkolna) 
Mini wykład - "Co daje? Co odbiera? Mózg, a zdrowie psychiczne człowie-
ka." - prowadzenie Joanna Latarska - psycholog szkolny,  
Filmy: „Piękny umysł", reż. Ron Howard 
15.03.2023 środa (spotkania w klasach) - trening radzenia sobie ze 
stresem  - prowadzenie Lidia Szlągieiwcz - psycholog szkolny.  
16.03.2023 czwartek (świetlica szkolna) 
Złap równowagę “Mindfulness" - sztuka uważności. 
Czym jest Mindfulness? Dlaczego warto praktykować uważność? Co 
wiemy o neuroplastyczności mózgu i jak ją wykorzystujemy w medyta-
cjach? 
Dlaczego działanie na ‘autopilocie’ jest niekorzystne i jak je zmienić? W 
jaki sposób zdobyte umiejętności mogą przyczynić się do poprawy Twoje-
go zdrowia i samopoczucia? W trakcie warsztatu doświadczysz bezpo-
średniego wpływu prostych medytacji na stan Twojego umysłu  Trening 
umysłu pozwala wypracować nowe, zdrowe nawyki odnoszenia się do 
naszego umysłu, abyśmy mogli z niego korzystać w sposób, jaki nam naj-
lepiej służy, a nie byli nadużywani przez niego, pozostając w nieświado-
mości. - prowadzenie warsztatów Joanna Latarska - psycholog szkolny,  
13.03.2023 do 19.03.2023 od poniedziałku do piątku - “Metody uczenia 
się”  spotkania z uczniami klas maturalnych umówionych indywidualnie  - 
prowadzenie Marcin Złakowski - pedagog szkolny  

22.03.2023r. Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 

29-30.03.2023r.  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w szkole. 

do 31.03.2023r. 

Wystawienie proponowanych ocen klasyfikacyjnych i zachowania 
ocen w klasach maturalnych oraz poinformowanie ucznia i jego 
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

04.04.2023r. 
XXIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Średnich Powiatu 
Lipnowskiego. 

06-11 kwietnia 2023r. Wiosenna przerwa świąteczna 

Kwiecień 2023r. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

12.04.2023r. 

Sprawozdania wychowawców klas (pedagog) oraz informacja dla 
dyrektora szkoły dotycząca frekwencji ucznia, który opuścił co 
najmniej 50 % zajęć dydaktycznych w miesiącu i są to godziny 
nieusprawiedliwione. 



  

13.04. 2023r. godz. 
15.00 

Rada szkoleniowa. 
Temat: Kształcenie kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej       
45’ online). 
Temat: Skuteczne strategie w nauczaniu i uczeniu się ( 45’ online). 

do 20.04.2023r. 
Wystawienie ocen uczniom klas czwartych technikum w dzienniku 
elektronicznym. 

25.04.2023r. godz. 
14.00  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja uczniów klas 
maturalnych, szkolenia zespołów nadzorujących i przedmiotowych- 
egzamin maturalny 

28 kwietnia 2023r. 
Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum. 

Pożegnanie abiturientów klas maturalnych. 

 


