
 

 

RYTM PRACY NA PAŹDZIERNIK  2021 

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA. 
 

 

 

04.10.2021 rok  Spotkanie z teatrem „Brzechwa 2020” w teatrze Capitol w Warszawie kl. 2b  
/poniedziałek/   odp. E. Ciszyńska. 

 

05.10.2021 rok  Wycieczka „Poznajemy Żelazową Wolę i Sochaczew” kl. I a,b odp. A.Kolanek, 

/wtorek/   M. Kołacz. 
 

06.10.2021 rok  Spotkania z książką w Miejskiej Bibliotece w Modlinie Twierdzy „Czy skarpetka może 

/środa/ być bohaterem ksiązki?”, klasa II b, odp. E.Ciszyńska.   
 

07.10.2021 rok * Wyjazd do stadniny koni „Jak konie rozmawiają ze sobą, a jak my” kl. III abc  

/czwartek/ odp. wych. klas. 

 Dzień Świadomości Dysleksji – w programie: apel dla klas IV – VIII, rozstrzygnięcie 

konkursu „Ortoobrazki”, przerwa z ortografią – gry i zabawy, odp. K. Czekajło. 
 

11.10.2021 rok Wybory rady Rodziców Zespołu – czytelnia, Bema 312, godz. 17.00, odp. Dyrektor Zespołu. 
/poniedziałek/  
 

13.10.2021 rok Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla klas III – VIII, godz. 10.30, hala sportowa 

/środa/ odp. A.Gawrys, D. Kałamaga. Nadzór E. Rudnicka. 
 

14.10.2021 rok Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych. PP, „0” i świetlica zajęcia  

/czwartek/ bez zmian. Obiady dla „0” SP i świetlicy w budynku 227. 
 

15.10.2021 rok Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. PP, „0”, świetlica bez zmian. Obiady dla „0” SP 

/piątek/ i świetlicy w budynku 227. 
 

18.10.20201rok  * DZIEŃ PAPIESKI – godzina 8.00 msza święta w kościele św. Barbary dla klas VI 

 /poniedziałek/  – VIII. Zbiórka przed kościołem o godz. 7.50, opiekę sprawują nauczyciele uczący  

na danych lekcjach. Sztandar – p. E. Wiloch. Prosimy aby w czasie mszy uczniowie zakrywali 

usta i nos oraz zachowywali dystans społeczny. Uczniowie, którzy nie biorą udziału we mszy 

spędzają czas w bibliotece szkolnej zgodnie z planem lekcji na dany dzień.  Uczniowie, którzy 

zaczynają zajęcia od drugiej lekcji, kończą tego dnia o godzinę wcześniej. 

Odpowiedzialny ks. M. Piekarski, nadzór Dyrektor Zespołu. 

 Rozstrzygnięcie konkursu w PP4  „Jesienne kapelusze”, odp. E. Szczygieł. 
 

od 19.10.2021 r. Konkursy przedmiotowe – odp. M. Gereluk. 
/wtorek/ 
 

20.10.2021 roku PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – hala sportowa, godz. 10.00, odp. A. Dębek. 

/środa/   Nadzór I. Wiśniewska. 
 

21.10.2021 rok  Warsztaty – „Kolory jesieni zamknięte w słoiku” – sala 15, kl. 3b – 8.20-9.20, 3bc-9.30-10.30, 

/czwartek/  sala 16 bud 227 klasa 2b – 11.00 – 12.00.  
 

22.10.2021 rok  ŚLUBOWANIE KLAS I SP –  sala gimnastyczna, godz. 9.00 

/piątek/   odp. A.Kolanek, M.Kołacz. Nadzór E. Rudnicka. 

 

26.10.2021 rok  Szkolenie dla wychowawców klas, osnowy psych-ped i przewodniczących zespołów 
/wtorek/   przedmiotowych, godz. 16.00, sala 23, odp. A. Bziuk – Żeleźnicka.   
 

27.10.2021 rok  * Konkurs recytatorski  dla PP 4 „Ulubione rymowanki”, godz. 10.00, odp. W. Fabek. 

/środa/   * Zdjęcia dla klas VII i VIII, godz. 8.00, odp. M. Gereluk. 
 

27-29.10.2020 rok Wyjścia na cmentarz – nauczyciele zobowiązani są do poinformowania rodziców o 

planowanym wyjściu i wpisaniu go do „Rejestru wyjść”. Podczas wyjścia muszą  

być zachowane zasady dystansu społecznego. Odp. wych. klas i grup. 
 

29.10.2021 rok  Dzień pomarańczowy w bud. 227 – święto dyni w oddziałach „0”, odp. wych. grup. 
/piątek/ 

DYREKTOR 


