Kalendarz imprez i wydarzeo szkolnych – rok szkolny 2017/2018
Tytuły imprezy, krótki opis

Planowany termin

biologia

Sesja plakatowa "Biotechnologia nadzieja czy zagrożenie"

XI.2017

biologia

Konkurs biologiczny z tematyki biologicznej

II semestr

biologia

Seminarium profilaktyczne zapobiegania zakażeniom wirusowym

XI.2017 - I.2018

EDB

Sesja plakatowa promująca krwiodawstwo

II semestr

EDB

Akcja honorowego oddawania krwi

II semestr

fizyka

Hubble 3D - udział w wykładzie popularno-naukowym

I.2018

fizyka i chemia

Obchody 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej - Curie

X - XII

geografia

Konkurs o „Mistrza mapy X LO”

Cały rok

geografia

Konkurs ogólnopolski „Geoplaneta”

X – XI.2017

historia

Warsztaty historyczne

Cały rok

historia

Konkurs z okazji 500-lecia Reformacji

XI - XII.2017

historia

Konkurs "Mapa historyczna"

II semestr

historia / WOS

Konkurs wiedzy o samorządzie Terytorialnym

Informacja u nauczycieli

historia / WOS

Konkurs wiedzy o UJ

Informacja u nauczycieli

historia / WOS

Spotkanie historyczne z IPN: Rewolucja październikowa, bolszewizm,
komunizm, Żołnierze Wyklęci, Marzec 1968r.

17.IX.2017, III 2018, marzec 2018

historia / WOS

Olimpiada historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
Olimpiada Społeczno - Prawna

Praca z uczniem zdolnym - cały
rok

informatyka

konkurs informatyczny BÓBR

XI.2017

j. obce

Forum Młodzieży Europejskiej

III.2018

j. obce

Konkurs oratorski (j. angielski)

X.2017

j. obce

Konkurs recytatorski - poezja anglojęzyczna

XI.2017

j. obce

Konkurs translatorski (j. angielski)

I.2018

j. obce

Know America 2018 - ogólnopolski konkurs wiedzy o USA

X.2017 - III.2018

j. obce

Konkurs: "Discover Canada"

od X.2017 - III.2018

j. obce

Miedzyszkolny konkurs wiedzy o Walii

III. 2017

j. obce

"Pride and Prejudice" Jane Austin - konkurs ze znajomości

XII.2017

j. obce

English High Flier - English Ace

XII.2017

j. obce

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną, konkurs na najlepsze
opowiadanie anglojęzyczne

X.2017, III.2018

j. obce

Konkurs recytatorski - wiersze H. Heinego na 220 urodziny poety

II.2018

j. obce

Wyjazd do Austrii - Salzburg

XII.2018

j. obcy

Konkurs translatorski (j. niemiecki)

III.2018

j. polski

Czytamy w X LO - projekt humanistyczny

cały rok

j. polski

XVI Szkolny Konkurs Literacki

XI.2017 - III.2018

j. polski

Kontynuacja projektu dydaktyczno - wychowawczego "Wychowanie przez
sztukę"

cały rok

j. polski

Cykl działao artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania
niepodległości

X - XI.2017

kształcenie kadry

Erasmus+ doskonalenie kadry pedagogicznej

rok szkolny

matematyka

Konkurs gramatyczny

III.2018

matematyka

Prelekcje, wykłady: cykliczne spotkania z osobami popularyzującymi nauki
przyrodniczo-matematyczne

cały rok

matematyka

Szkolna liga matematyczna

cały rok

matematyka

"Matematyka bez granic" - konkurs

II.2018

matematyka

Kangur matematyczny

III.2018

matematyka

O Diamentowy Indeks AGH

IX.2017 - IV.2018

matematyka

O Złoty Indeks PK

IX.2017 - IV.2018

matematyka

Matematyka w obiektywie - konkurs

IX.2017 - V.2018

matematyka

Obozy naukowe

IX.2017, III.2018

PCK

Olimpiada "Zdrowy styl życia" (PCK)

III.2018

pierwsza pomoc

Zawody pierwszej pomocy

IV.2018

projekty

Zamknięcie projektu literacko - historycznego "Dlaczego imperia stają się
prowincjami" – obóz naukowy

IV.2018

projekty

Historia i literatura - sesja humanistyczna i konkurs dla uczniów "Srebne Orły",
czyli historia według Teodora Parnickiego
X.2017 - I.2018

projekty

Forum Młodych Twórców

II.2018

projekty

"W jeden dzieo dookoła świata" - wielokulturowośd

II.2018

projekty

"Czyste powietrze w Krakowie" - warsztaty

IX, X

przedsiębiorczośd

konkurs z przedsiębiorczości – SIGG „Otwarta firma”

cały rok

przedsiębiorczośd

„Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości”

X – XI.2017

przyrodniczy

Sesja biologiczno - chemiczna

III - IV.2018

sportowe

Siatkówka dziewcząt - I liga, narciarstwo alpejskie, snowboard

cały rok /sezon zimowy

sportowe

Dzieo Sportu, zajęcia w ramach Dni Otwartych

IV.2018

sportowe

Indywidualne biegi przełajowe (zawody)

IV.2018

teatr szkolny

Teatr szkolny

cały rok

WOS, geografia

Maraton pisania listów Amnesty International

XII.2017

współpraca z uczelniami

Współpraca z Uniwersytetem Rolniczym i Uniwersytetem Jagiellooskim kontynuacja

cały rok

współpraca z uczelniami

Zajęcia na Politechnice Krakowskiej - Instytut Fizyki PK (klasa 2h)

cały rok

wymiana

Wymiana: Londyn (planowana)

III.2018

wymiana

Wymiana: Rumunia (planowana)

IV.2018

wymiany

Rewizyta uczniów z Bergamo - wymiana

19.X - 26.X

