
  

                                          Zaproszeni goście, absolwenci 
 9:00 - 10:00 Uroczysta ekumeniczna Msza Św. w intencji absolwentów, dyrektorów, 

nauczycieli oraz uczniów (parafia p.w. A. Boboli ul. Pocztowa 22); 

10:30 - 11:00 zebranie na boisku wraz z całą społecznością uczniowską oraz złożenie 

wiązanki przy kamieniu pamięci kpt. Antoniego Odyńca; 

11:00 - 12:30 Uroczystości jubileuszowe z krótkim programem artystycznym (sala 

gimnastyczna);  

12:30 - 13:00 Spotkanie zaproszonych przy poczęstunku, zwiedzanie szkoły; 

13:00 - 17:00 Festyn, prezentacje, spotkania absolwentów, różnorodne atrakcje.                            

 
Warsztaty  dla nauczycieli i dyrektorów szkół szczecińskich 

miejsce: SP47  ul. Jagiellońska 5; termin: 04.10.2018 

godz. 11:00 - 13:15  warsztat M. Kaczmarzyka: Jak wykorzystać w praktyce zdobycze 

neurobiologii? - specyfika zachowań nastolatka 

godz. 13:30 - 15:45  warsztat J. Śliwy: Jak komunikować się z nastolatkiem, rodzicem 

i między sobą - rola informacji zwrotnej.  Informacja o mediacjach szkolnych  

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie  telefoniczne w sekretariacie 

szkoły lub  przesłanie potwierdzenia na adres szkoły sp47szczecin@gazeta.pl 

 

                                   Warsztaty dla rodziców 
godz. 16:00 - 17:00 M. Kaczmarzyk: Jak wykorzystać w praktyce zdobycze neurobiologii? 

- specyfika zachowań nastolatka 

godz. 17.00 – 18.00 J. Śliwa: Jak komunikować się z nastolatkiem, rodzicem i między sobą - 

rola informacji zwrotnej.  Informacja o mediacjach szkolnych  

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie  telefoniczne w sekretariacie 

szkoły. 

 

Serdecznie zapraszamy jubileuszowy festyn , który odbędzie się w dniu 05.10.2018 r.  

w  godz.13.00-17.00.  

                         

                               Konferencja upowszechniająca DAN  
miejsce: SP47  ul. Jagiellońska 59; termin: 04.10.2018 
9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników, śniadanie 

9:30 - 9:40 Jak to u nas wygląda... Zwiedzanie szkoły 

9:40 - 10:00 Otwarcie konferencji przez dyrektora szkoły Sławomira Osińskiego  

oraz zagajenie Anny Chołodowskiej-Olędzkiej - lidera DAN: 

1. Przedstawienie celu i uczestników konferencji. 

2. Omówienie programu konferencji. 

3. Jak to wszystko się zaczęło... DAN w naszej szkole.  

10:00 - 11:30 Warsztat dla nauczycieli „Doskonaląca Analiza Nauczania w pigułce”. 

Osoby prowadzące warsztaty: 

Irena Wawruch-Rusielik, Joanna Zamkowska – edukacja wczesnoszkolna 

Anna Baruś, Izabella Kopaniecka, Nikola Budnicka – chemia 

Aleksandra Dalling-Moroz, Małgorzata Grabsztunowicz, Urszula Zienkiewicz – język polski 

Patrycja Magdziak, Edyta Mateuszuk – zajęcia świetlicowe  

11:30 - 13:00 Przerwa kawowa 

13:00 - 13:20 Z tego nas znają – występy artystyczne 

13:20 - 13:50 World Cafe 
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13:50 - 14:15 Podsumowanie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości. 

14:15 - 14:45 Obiad 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie  telefoniczne w sekretariacie 

szkoły lub przesłanie potwierdzenie na adres szkoły sp47szczecin@gazeta.pl 

 

 

Obchody jubileuszowe  dla dzieci i uczniów SP47 
Środa,  czwartek 26.09.-27.09.2018r. 

60  wrzosów na 60 – lecie SP47  

Poniedziałek 01.10.2018 r. 

Uroczysta Inauguracja obchodów 60-lecia dla uczniów 

Spotkania na poziomach klasowych - rozpoczęcie Tygodnia Szkoły  

Dzień z Patronem Szkoły 

Środa 03.10.2018 r. 

Dzień Szkoły – „Wczoraj i dziś” – spotkania uczniów z absolwentami, byłymi pracownikami 

Piątek 05.10.2018 r. 

9:00 - 10:00  Uroczysta Msza Św.  w intencji absolwentów, dyrektorów,  nauczycieli oraz 

uczniów (parafia p.w. A. Boboli ul. Pocztowa 22); 

10:30 - 11:00  zebranie na boisku wraz z całą społecznością uczniowską oraz złożenie 

wiązanki przy kamieniu pamięci kpt. Antoniego Odyńca; 

11:00 - 13:00  „Szkoła moich marzeń”, przygotowanie do festynu; 

13:00 - 17:00  Festyn                           

                       W programie : 

                     -  „ Kartki z kalendarza’ część artystyczna, 

                     -   Prezentacja organizacji  współpracujących ze szkołą,  

                      - Koncert muzyczny uczniów naszej szkoły,  

- Jak to było dawniej…”  spotkanie z Robertem Abelite przewodnikiem,    

kilka słów o   budynku naszej szkoły, 

                      - Pokazy taneczne,  

                       -Aerobic dla wszystkich, 

                      - Pokazy judo, 

                      - Quiz wiedzy o szkole,  

                      - Rozwiązanie rodzinnego konkursu- „Koziołek Matołek” i konkursu na  

                        piosenkę o szkole, 

                      - Poczęstunek, gry planszowe , malowanie twarzy , loteria i inne atrakcje… 
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