ORGANIZACJA CHOINKI NOWOROCZNEJ
W KLASACH 0 – III SZKOŁY
PODSTAWOWEJ,
22.01.2015 r. (czwartek)

1.

W czwartek 22.01.2015 r. lekcje odbywają się

zgodnie z planem zajęć.
2.

Godz. 17.30 – 18.00 - karnawałowe przedstawienie teatralne pt. „Shrek w

Krainie Baśni” przygotowane przez artystów koła teatralnego pod opieką p. O.
Krupy (korytarz dolny budynku dydaktycznego), wspólne oglądanie z Rodzicami.
3.

Godz. 18.00 – 20.00 – zabawa choinkowa w pomieszczeniu stołówki

szkolnej (budynek dydaktyczny, I piętro, salę do zabawy karnawałowej po długiej
przerwie lekcyjnej przygotowują uczniowie klasy 0, I i III pod opieką
wychowawców, nauczyciela świetlicy, przedstawicieli Rodziców, należy także
pamiętać o przygotowaniu atrakcyjnych nagrań muzycznych i wykorzystaniu
świateł dyskotekowych, organizacji sprzętu nagłaśniającego, w tym przydzielenie
kompetencji w obsłudze sprzętu 2 uczniom kl. IV - VI),
4.

Godz. 19.30 – wizyta Mikołaja (nad właściwym przebiegiem czuwa p. Ewa

Idek)
5.

Uwagi!
- dowóz uczniów przez Rodziców we własnym zakresie,
- w trakcie zabawy choinkowej opiekę nad uczniami kl. 0 – III szkoły
podstawowej pełnią p. M. Borzeńska i p. S. Skowron, a po zakończeniu
spotkania z Rodzicami także nauczyciele wychowawcy (należy zwrócić
uwagę, żeby dzieci bawiły się w sali i tam tworzyły atmosferę
karnawałową, unikając niepotrzebnego i niebezpiecznego biegania po
korytarzu, w przypadku, jeśli planowany jest poczęstunek, odbywa się on na
korytarzu, ale w atmosferze ładu i porządku)

ORGANIZACJA CHOINKI
NOWOROCZNEJ
W KLASACH IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
i w KLASACH I – III GIMNAZJUM
22.1.2015 r. (czwartek)

1. W czwartek 22.01.2015 r. lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć.
2. Dyskoteka noworoczna odbywa się w godzinach 17.00 – 20.30
3. Godz. 17.30 – 18.00 - karnawałowe przedstawienie teatralne pt. „Shrek w Krainie
Baśni” przygotowane przez artystów koła teatralnego pod opieką p. O. Krupy
(korytarz dolny budynku dydaktycznego), w oglądaniu uczestniczą chętni
uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej i kl. I – III gimnazjum, deklarujący
wcześniej swój udział.

4. Zabawa

choinkowa odbywa się w sali widowiskowej nr 016 – 017,

pomieszczenie do zabawy karnawałowej przygotowują uczniowie klasy I i II
gimnazjum pod opieką wychowawców, nauczyciela świetlicy, należy także
pamiętać o przygotowaniu atrakcyjnych nagrań muzycznych i wykorzystaniu
świateł dyskotekowych, organizacji sprzętu nagłaśniającego, w tym przydzielenie
kompetencji w obsłudze sprzętu 2 uczniom kl. I – III gimnazjum),

5.Godz.

19.00 – wizyta Mikołaja (nad właściwym przebiegiem czuwa p. R.

Wieliczko)

6.Uwagi!
- dowóz uczniów przez Rodziców we własnym zakresie,
- w trakcie zabawy choinkowej opiekę nad uczniami kl. IV – VI szkoły
podstawowej i kl. I – III gimnazjum pełnią p. R. Sokalski, p. A. Kruniewicz, p.
B. Szymborska, a po zakończeniu spotkania z Rodzicami także nauczyciele
wychowawcy (należy zwrócić uwagę, żeby uczniowie bawili się w sali i tam
tworzyli atmosferę karnawałową, unikając biegania po korytarzach budynku

dydaktycznego (zakaz przechodzenia do budynku dydaktycznego po zakończeniu
przedstawienia teatralnego) w przypadku, jeśli planowany jest poczęstunek,
odbywa się on na korytarzu, ale w atmosferze ładu i porządku)

