ZASTĘPSTWA- 9.09.2019 (poniedziałek)
„szczęśliwy numerek”: 22
Lp.

Imię i nazwisko
nieobecnego nauczyciela

1

MAGDALENA KOWALCZE

2

ANNA KRAWCZYK

3

KARINA JARCZYK

Godzina
lekcyjna

Klasa

Imię i nazwisko zastępującego
nauczyciela

2
5
7
8
9
4
5
6
7
1
2
3
5

1CP/1
4D
1AP/2
3A/1
3D/1
1AP/1BP
3C/D
4B/3
3B
1DP/1
1AP/1
1AP/1
3A/1

A. GAŁĄZKA P
B. LODA – FILA P
B. LODA – FILA P
J. MICHNA - całość
Grupa zwolniona do domu
G. LESNIAK – dwie grupy
M. CZOGAŁA – dwie grupy
Grupa zwolniona do domu
Klasa zwolniona do domu
P. WOLLEK– całość
A. TUŁAJ - całość
P. WOLLEK- całość
M WALUGA - całość

6

1BG/1

J. KUBICA - całość

8

2D/1

Grupa zaczyna później

OGŁOSZENIA!
 Plan dyżurów nauczycieli zostanie wywieszony w pokoju
nauczycielskim.
 BIBLIOTEKA ZPRASZA
Kiermasz używanych podręczników odbędzie się w dniach 4 – 13 września 2019r. Jutro, tj. 4
września, zapraszam przede wszystkim SPRZEDAJĄCYCH. Uczniowie sprzedający swoje książki
proszeni są o napisanie OŁÓWKIEM na tylnej wewnętrznej okładce następujących informacji:
imię i nazwisko sprzedającego, klasę i proponowaną cenę.
W związku z kiermaszem i pracami organizacyjnymi w bibliotece wypożyczanie książek
rozpocznie się w środę, 11 września.

 Informacja dla klas pierwszych - basen poniedziałek
Na planowaną godzinę zajęć rozpoczynamy już zajęcia na basenie, trzeba więc być 10
minut wcześniej. Należy posiadać strój do pływania, czepek - obowiązkowo oraz
ewentualnie klapki. Osoby niepływające przebrany strój sportowy.
Zajęcia są obowiązkowe. Miejsce - basen w Nowym Bytomiu ul. Pokoju 13
Dojazd we własnym zakresie.
 Szkolny dzień sportu (przełożony z ubiegłego roku szkolnego) odbędzie się
25.09.2019 r. na nowopowstałych obiektach sportowych przy naszej szkole.
Przewidziano następujące dyscypliny:



Piłka nożna „Orlik” - drużyny 9 osobowe (na boisku 4 + bramkarz)



Koszykówka – drużyny 8 osobowe (na boisku 5 zawodników)



Siatkówka - drużyny 8 osobowe (na boisku 6 zawodników)



Lekka atletyka – udział indywidualny ( 60 m, pchnięcie kulą, skok w dal z
miejsca)



Badminton – udział indywidualny.



Zapisy reprezentacji klas do poszczególnych dyscyplin (proszę dostarczyć listę
uczestników) do 12.09.2019 r. Spotkanie organizacyjne kapitanów drużyn
13.09.2019 r.

