Działalność zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii,
chemii, geografii, fizyki) oraz edukacji dla bezpieczeństwa w I semestrze roku szkolnego
2015/2016:
•
•
•
•
•

Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klas III do matury
z geografii, biologii, chemii.
Prowadzenie Koła Strzeleckiego LOK i Sportów Obronnych.
Organizacja eliminacji w strzelectwie sportowym i wyłonienie reprezentacji XV LO.
Przeprowadzenie lekcji terenowych dla uczniów klas 2b,2d "Topografia najbliższej okolicy” – zajęcia na terenie Parku Jerzmanowskich.
Zorganizowanie terenowych warsztatów geologicznych na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej nt.: Skały i minerały regionu Małopolski
(Alwernia, Krzeszowice- zajęcia na obszarze kamieniołomów ) dla uczniów
klas 3b,3d,3e – w ramach współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych PAN.

•

Uczniowie klasy 3b byli wolontariuszami podczas Nocy Naukowców w
Instytucie Nauk Geologicznych PAN.

•

Udział w konkursie na projekt edukacyjny, organizowanym przez wydawnictwo
Nowa Era – „Projekt z klasą” – Beskid Niski – świat który zaginął.

•

Udział w programie „ Wybierz życie – pierwszy krok” – dotyczącym profilaktyki
raka szyjki macicy i zakażeń HPV.
Od zawsze uczniowie naszej szkoły promowali zdrowy styl życia. Od trzech
lat bierzemy udział w programie organizowanym przez Powiatową Stację
Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie, dotyczącym profilaktyki raka
szyjki macicy.
W tym roku w akcję zaangażowana jest klasa 2c, a odbiorcami będą uczniowie
klas: 1a, 1b, 1c, 1d i 1e, pozostała społeczność szkolna czyli uczniowie starszych
klas, ich rodzice oraz grono pedagogiczne otrzymali potrzebną wiedzę w
ubiegłym roku szkolnym.

•

Udział uczniów klas I w akcji „Sprzątanie Świata” .
Aktywność na rzecz środowiska jest naszą szkolną tradycją, co roku sprzątamy
ulice naszego miasta Krakowa, również w tym roku nie byliśmy obojętni i
18 września 2015 r. ruszyliśmy do akcji.

•

Udział w Ogólnopolskim Konkursie zbiórki zużytych baterii „BATERIADA 2016”
Od 15 stycznia do 31 marca 2016, trwa ogólnopolski konkurs Bateriada 2016,
w którym dzielnie uczestniczymy od początku jego istnienia, czyli już po raz trzeci.

•

Udział uczniów klasy 2c w wykładzie pt. „Nikotynizm” w Szpitalu im. Jana Pawła II,
w Krakowie.
18 listopada 2015r , z okazji Światowego Dnia Rzucenia Palenia Tytoniu, uczniowie
klasy biologiczno – chemicznej spotkali się z pracownikami służb medycznych
oraz sanepidu. Na terenie Szpitala Jana Pawła II, mogli zbadać w swojej krwi
stężenie m. in. nikotyny oraz wysłuchać wygłoszonego przez lekarza
pulmonologa, wykładu nt. skutków palenia nikotyny.

•

Przygotowanie pokazu doświadczeń chemicznych na dzień Patrona Szkoły
przez uczniów klasy 2c.

