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IMPREZ I WY DARZEŃ SZKOLNYCH

Przedmiot

–

ROK SZKOLNY

2018/2019

Wydarzenie
Czy potrzebne są biografie? Spotkanie z Andrzejem Franaszkiem, autorem biografii Z. Herberta

termin
październik 2018

Forum Młodych Twórców, planowane jako obchody Dnia Poezji z Fundacją Zawsze Warto; prezentacja tekstów październik 2018 r. i/lub
poetyckich i dzieł plastycznych uczniów oraz ewentualnie dokonań wokalnych i recytatorskich/aktorskich
kwiecień/marzec 2019

Język polski

Klub badawczo-dyskusyjny Dziesiątki - warsztaty, wykłady i debaty dla uczniów

cały rok

Kontynuacja projektu „Wychowanie przez Sztukę”

cały rok

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe

listopad 2018

Obóz naukowy w Gdańsku dla kl. 2b

październik 2018

Olimpiada Polonistyczna – etap szkolny

grudzień 2018

Projekt – Herbert; przygotowanie i wdrożenie projektu współpracy z Zakładem Etnologii UJ w ramach klasy od października 2018 r. do
antropologicznej
kwietnia 2019 r.
Projekt humanistyczny – Czytamy w X LO, np. akcja Wymieniamy się książkami, lekcje głośnego czytania
cały rok
literatury, projekt dla wychowawców Rozczytana klasa
Spotkania z przedstawicielami środowisk nauki i kultury Krakowa

cały rok

Teatr szkolny (warsztaty oraz przygotowanie do przeglądów) we współpracy z domami kultury; spektakl
cały rok
niepodległościowy, jasełka, projekt uczniowski spektaklu festiwalowego

Język angielski

Turniej integracyjny dla klas pierwszych Co wiemy o kulturze Dwudziestolecia?

grudzień 2018

XVII Szkolny konkurs literacki

listopad i marzec

Zajęcia Akademii Filmowej

cały rok

Konkurs ENGLISH HIGH FLIER w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty

styczeń

Konkurs Fox promujący czytelnictwo w języku angielskim pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego

luty

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną

listopad

Konkurs na najlepsze opowiadanie anglojęzyczne

luty

Konkurs recytatorski w języku angielskim połączony z prezentacjami o największych twórcach poezji
styczeń
anglojęzycznej
Konkurs Wiedzy o USA organizowany przez Bibliotekę Główną UP przy współpracy Konsulatu Amerykańskiego wrzesień, październik
Międzynarodowy Projekt Bergamo

termin do uzgodnienia

Międzynarodowy projekt współpracy szkół Polska/Litwa/Portugalia) „Solving ecological problems in
cały rok
collaboration” w ramach programu ERASMUS+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Międzyszkolny konkurs wiedzy o Anglii

kwiecień

Ogólnopolski konkurs Understand

marzec

Olimpiada Języka Angielskiego

listopad

Project Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014cały rok
2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Mój ulubiony pisarz anglojęzyczny”

cały rok

Projekt czytelniczy „Życie i twórczość E. Hemingway’a”

drugi okres

Projekt edukacyjny za pośrednictwem portalu E-Twinning

cały rok

Projekt szkolny wraz z samorządem szkolnym „W jeden dzień dookoła świata”

marzec

Interdyscyplinarny projekt: Legendy Krakowa i krajów nauczanego języka

maj, czerwiec

Konkurs czytania prozy Thomasa Manna „Man liest Mann”

marzec

Międzyszkolny Konkurs Poezji

luty 2019

Język niemiecki Projekt: poznajemy Kraków w języku niemieckim

maj, czerwiec

Sesja plakatowa i fotograficzna „Wiedeń w obiektywie uczniów”

grudzień 2019

Wycieczka do Wiednia i Bratysławy (śladami Klimta i Schielego)

23 -25. 11

Wymiana ze szkołą partnerską w Alzey

czerwiec 2019

Język francuski i Koncert muzyki klasycznej „Złote nuty dla Niepodległej”
rosyjski
Konkurs tłumaczeniowy - proza A. Camus

listopad
luty 2019

Historia

Projekt „Francuscy impresjoniści”

luty

Projekt „Legendy Krakowa i krajów nauczanego języka (Francja, Niemcy, Rosja)”

maj, czerwiec

Projekt „Wielcy Polacy w Rosji”

marzec

Wystawy promujące naukę j. obcych

cały rok

Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe

grudzień

Debata historyczna „Józef Piłsudski – z Magdeburga do Warszawy”

14 listopada

Discovery Canada

cały rok

Know America

cały rok

Konkurs „Wstęp do wiedzy o PRL-u”

cały rok

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Krakowskim

cały rok

Krakowska szkoła debat

cały rok

Kultura Regionów - projekt realizowany we współpracy ze szkołami z województwa śląskiego i wielkopolskiego

II okres

Małopolski Konkurs Wiedzy o Kulturze i Historii Stanów Zjednoczonych

cały rok

Obóz naukowy klasa 2a i 2b

wrzesień/październik

Olimpiada Historyczna

cały rok

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

cały rok

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

cały rok

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

cały rok

Olimpiada Wiedzy o Prawie

cały rok

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

cały rok

Olimpiada Znajomości Afryki

cały rok

Prelekcja Leopold Kula ps „Lis”

listopad

Projekt ,,Uczeń-obywatel”

cały rok

Religia

Projekt „Samorządy Mają Głos” (CEO)

grudzień

Projekt Wielokulturowość

luty – marzec

Szkolny konkurs „40-rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża”

X-XI

Szkolny konkurs literacko-historyczny poświęcony 100-leciu niepodległości

listopad

Szkolny konkurs mapa historyczna

III-IV

Ślubowanie klas pierwszych

12 października

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

wrzesień

Warsztaty ,,Rok przełomu 1989”

II-IV 2019

Wojewódzki konkurs poświęcony 80-leciu Sonderaktion Krakau

II semestr

Wystawa 11 listopada 1918

październik, listopad

Jasełka

grudzień

Konkurs o Janie Pawle II

październik

Konkurs wiedzy Biblijnej oraz warsztaty

listopad

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego

wrzesień

Msza święta na zakończenie roku szkolnego

czerwiec

Msza święta z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

listopad

Msza święta za zmarłych nauczycieli i uczniów

listopad

Obchody 10-rocznicy wyboru Jana Pawła II: spotkanie z ks. Adamem Bonieckim – współpracownikiem Jana
Pawła II, spotkanie z młodzieżą z fundacji Dzieło Nowego – Tysiąclecia, zwiedzanie wystawy poświęconej październik
Janowi Pawłowi II
Olimpiada Teologii Katolickiej

listopad

Pielgrzymka maturzystów

kwiecień

Rekolekcje Wielkopostne

marzec

Wyjazd pielgrzymkowy do Hiszpanii

czerwiec

Dzień Przedsiębiorczości

marzec/kwiecień

Inwestycyjna gra symulacji biznesowej- Wirtualny Menedżer

kwiecień – maj

Lekcje terenowe w parku szkolnym z wykorzystaniem kompasu i busoli –

wrzesień 2018

Miesięczny projekt grupowy – Biznesplan pod dofinansowania unijne

marzec-maj

Ogólnopolski konkurs geograficzny GeoPlaneta

Wg
konkursu
Wg
konkursu
Wg
konkursu

Olimpiada Geograficzna
Olimpiada O Diamentowy indeks AGH
Geografia i
Planetarium w Niepołomicach
Podstawy
Przedsiębiorczości Projekt „Lekcje z ZUS

Biologia

harmonogramu
harmonogramu
harmonogramu

październik 2018
listopad-grudzień

Projekt edukacyjny Moje Finanse

cały rok

Projekt edukacyjny Otwarta Firma

październik 2018

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

październik-marzec

Uniwersytet Ekonomiczny – klasa patronacka

cały rok

Warsztaty dla uczniów „Chłopska szkoła biznesu”

maj 2019

Warsztaty kartograficzne i z geolokalizacji

kwiecień/maj

Wycieczka edukacyjna – Stolice Europy

maj 2019

Wystawa poprojektowa „Stożek”

wrzesień 2018

Eksperymenty dotyczące składu powietrza i zanieczyszczenia powietrza w pracowni chemicznej

grudzień

Konkurs czytelniczy o tematyce biologicznej dla klas 2B,2D,2E

II semestr

Konkurs dla klas pierwszych „Biotechnologia – przyszłością ludzkości”

grudzień

Małopolska Chmura Edukacyjna

cały rok

Olimpiada biologiczna

cały rok

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

styczeń

Projekt PO WER-

cały rok

Sesja biologiczno – chemiczna 2e

II semestr

Sesja naukowa "Protect clean air” we współpracy ze szkołą z Litwy i Portugalii

grudzień

Sesja plakatowa – GMO- za czy przeciw

styczeń

Warsztaty dla młodzieży w ramach projektu „Czyste powietrze w Krakowie”

wrzesień/październik

Wystawa modeli samolotów z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości

listopad

Wystawa plakatów uczniowskich w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

wrzesień

Zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Rolniczym

cały rok

Międzynarodowy Konkurs EchemTest

Chemia

Fizyka

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej - UJ

Wg
konkursu

Pokazy kriogeniczne i pokazy ciekawych doświadczeń organizowane przez Wydział Chemii UJ

II okres

Projekt: "Protect clean air” we współpracy ze szkołą z Litwy i Portugalii

cały rok

Sesja chemiczna

II okres

Hydropolis – wycieczka naukowa do Wrocławia

czerwiec

Koło Fizyczne dla uczniów kl.2H w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna- nowy model nauczania

cały rok

Konkurs Informatyczny Bóbr.

-

harmonogramu

Mini Eksperyment Łańcuchowy – pokonkursowa prezentacja i uruchomienie urządzeń biorących udział w
listopad
konkursie w czerwcu 2018 r.

Informatyka

Obóz naukowy klasa 2h

wrzesień/październik

Administracja szkolnej sieci komputerowej, serwerów

cały rok

Szkolna platforma moodle

cały rok

Matematyka

Szkolna strona internetowa

cały rok

Kangur Matematyczny

marzec

Maks Matematyczny

Październik

Maraton na Stulecie – szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas II

Wrzesień - listopad

Matematyczny Nabój

Wg
konkursu

Matematyka bez Granic

Styczeń – luty

O Złoty Indeks PK

Styczeń - marzec

Obozy naukowe 2h, 3f, 2f

3f – marzec, 2h wrzesień,
październik

Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH

Wrzesień – kwiecień

Projekt Stożek

II okres

harmonogramu

Projekt Trzy figury

Edukacja dla
bezpieczeństwa

Wychowanie
fizyczne

Salon maturzystów

wrzesień

wyjazd do Warszawy-Centrum Naukowe Kopernik

czerwiec

wyjazd do Wrocławia do Hydropolis

październik

100-lecie powstania PCK – wystawa

I okres

Działania szkolnego koła PCK

cały rok

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

kwiecień 2019

Olimpiada „Zdrowy styl życia”

listopad 2018

Przeprowadzenie akcji honorowego oddawania krwi wśród zainteresowanych, pełnoletnich uczniów X LO

II okres

Sesja plakatowa promująca krwiodawstwo, wystawa

II okres

„Narkotyki i dopalacze” – wykład

listopad

Dzień sportu

czerwiec

I liga piłki siatkowej

Cały rok

Międzyklasowy turniej siatkarski

II okres

Sportowe Dni Otwarte X LO

marzec

Turniej sportowy im Płk. Leopolda Kuli – Lisa

25.10.2018r.

Szkolny doradca
Warsztaty dotyczące kariery zawodowej
zawodowy

Biblioteka

Cały rok

„Piękno języka ojczystego”

luty

„Poezja ciągle żywa” – program poetycko muzyczny

21 marca

Konkurs fotograficzny - Inspiracje czytelnicze „Moje wakacje z książką”

wrzesień

Konkurs pieśni patriotycznej „Pieśń wolności z serc Polaków płynąca”

październik

