
KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023             

LISTOPAD 2022 

1 listopada Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 

2 listopada  
Spotkanie autorskie ze Sławkiem Gortychem – autorem książki „Schronisko, które przestało istnieć” 

absolwentem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki. 

2 listopada Uczniowie klasy 2a odwiedzili stary cmentarz katolicki przy ul. Lubańskiej.  

 
Został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ekologiczny „Pełny karmnik”. 

Uczniowie zebrali 745 kg ptasiej karmy. 

10 listopada 
Realizacja projektu „Moja Ojczyzna”. 

 Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów klas I – III i szkolnego chóru. 

11 listopada  Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć. 

14 listopada  Inauguracja projektu „Śladami Pierwszych Osadników na Ziemiach Zachodnich”. 

14 listopada  
Zebranie rady pedagogicznej 

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowań warunków organizacji egzaminu ósmoklasisty. 

16 listopada 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

Po raz trzeci wzięliśmy udział w projekcie „Krokus”. Uczniowie zasadzili sadzonki żółtych krokusów. Na 

wiosnę przypomną nam o dzieciach – najmłodszych ofiarach zagłady z okresu II wojny światowej. 

14 – 18 

listopada 
Uczniowie realizowali projekt Dzień Kibica. 

17 listopada 
Uczniowie z Koła Polonistycznego „Kuźnia Talentów” realizują projekt dzielenia się książkami, który jest 

znany pod nazwą bookcrossing. W ramach projektu uwolnili książki na Dworcu PKS. 

 

W budynku przy ul. Mikołaja Brody, z inicjatywy Rady Rodziców, został zamontowany dystrybutor wody. 

Dzięki temu uczniowie nie będą dźwigać zbędnych kilogramów w swoich tornistrach. Mogą przynosić do 

szkoły puste butelki na wodę. 

 18 listopada 
Wyjście klas 2a, 2c i 3c do kina na spektakl Ach, ta Pipi. 

Uczniowie klas starszych byli w teatrze na Balladynie. 

18 listopada Konkurs Kaligraficzny dla klas I - III 

od 21 

listopada  

Szkolny Klub Wolontariuszy ogłosił zbiórki:  

- dary dla Zbaraża (czekolady, kawa, słodycze, konserwy, olej, makaron i kartki z życzeniami), 

- dary dla Domu Dziecka w Bolesławcu. 

21 listopada 
Uczniowie klasy 2a byli w Miejskiej Bibliotece Publicznej Centrum Wiedzy na zajęciach w strefie 

odkrywania wyobraźni i aktywności SOWA. 

22 listopada 
Konkurs ortograficzno-językowy pod hasłem: „Mój Dolny Śląsk – poznajemy jego tajemnice” dla klas IV-VI 

– etap szkolny. 

24 listopada 
II Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i dla uczniów 

szkół średnich etap szkolny. 

25 listopada  Otwarcie biblioteki językowej. Można przeczytać udostępnione książki lub zamówić książki online. 

25 listopada 
Zaprosiliśmy do szkoły wszystkie misie z okazji Dnia Pluszowego Misia. Okazało się, że misiów w szkole 

było w tym dniu więcej niż uczniów. 

28 listopada 

Zebranie rady pedagogicznej. 

Analiza frekwencji i wyników nauczania. 

 

30 listopada  

Andrzejki - dzień zabaw i zabawy z klasą 5a. 

Dzień Magicznej Czapeczki. 

 

30 listopada XIX Bolesławiecki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas VII -VIII – etap szkolny 

 


