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  Termin Nazwa wydarzenia Uwagi, informacje dodatkowe 

01.09.2022  Wyjście integracyjne klas humanistycznych Dobrze jest się spotkać, powspominać wakacje, poznać 
z pierwszakami oraz pokazać im scenę w Hangarze 
Kultury. Niech się przyzwyczajają… :-) 

        

         

        WRZESIEŃ 

Narodowe czytanie  

20 IX konkurs – Co na drugie śniadanie? Mój szkolny lunchbox Konkurs 

przeznaczony dla uczniów LO 

“Jesteś tym co, jesz”- o tym mówił już Hipokrates. Czy 
pamiętamy jak odżywiać nasze ciało? W teorii znamy 
zasady zdrowego żywienia. Przełóżmy je na praktykę. 
Pokaż nam swoją śniadaniówkę- podzielmy się 
przepisami na zdrowe śniadanie. 

Międzynarodowy Dzień Kropki Zabawy, konkursy które rozbudzają  kreatywność i 
wzmacniają pewność siebie. 

Udział w akcji “Bezpieczna droga do szkoły” Spotkanie ze Strażą Miejską dla uczniów kl. I SP 

Obóz dla uczniów ZS nr 5 MS oraz bydgoskich szkół  

Europejski Dzień Języków Hello, hola, nazdar, bok 😊 
Konkursy i quizy angażujące całą społeczność szkolną, 
nawiązujące do kultury i języka różnych  krajów 
europejskich. 

Nawiązanie współpracy z Europe Direct / WSG w Bydgoszczy / cykl 
spotkań ze studentami. 

Cały rok szkolny – cykl zajęć ze studentami z zagranicy. 
Studenci prowadzą lekcje w języku angielskim na temat 
kultury i obyczajów w swoich krajach. 

VII Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Konkurs gramatyczno-leksykalny dla uczniów LO. 

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK  Próbna ewakuacja na wypadek pożaru  Na szczęście tylko próbna! Ubiegłe lata pokazały, że 
nasza młodzież spisuje się podczas ewakuacji 
znakomicie. Jak będzie tym razem? 

PAŹDZIERNIK Wycieczka klasy turystyczno-geograficznej 1eLO do Torunia.  Seans w Centrum Popularyzacji Kosmosu 
“PLANETARIUM TORUŃ”. 

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD “Ja pana w podróż zabiorę” - turystyka u Jeremiego.  Spotkanie w kinie Jeremi klas: turystyczno-geograficznej 
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1eLO oraz klasy kulturoznawczo-turystycznej 1fLO w 
ramach cyklu spotkań grupy turystycznej. Omówienie 
przez uczniów prac/projektów, które wykonali oraz 
obejrzenie filmu o tej samej tematyce. (kolejne 
spotkania co 2 miesiące) 

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ Z widowni na scenę – realizacja działań zaplanowanych w ramach grantu 

oświatowego 

PIERWSZY ETAP: 
Konkurs na plakat: „Zielone światło 
dla sztuki.” 
DRUGI ETAP: 
Wyłonienie najlepszych prac 
konkursowych. 
Zorganizowanie spotkania z 
laureatami konkursu w ramach warsztatów teatralnych. 
TRZECI ETAP: 
Praca nad wspólnym projektem “Wczytuję sztukę” 
Rozdanie nagród podczas Święta Szkoły.  

10.09.2022 BIEG FAIR PLAY PKOL Obóz w Wałczu klasy 3,4 LOMS 

17.09.2022 SOBOTA NARODOWY DZIEŃ SPORTU Stadion na Piwnika Ponurego 10.00-12.00 , 

 Szkolny basen 12.30-14.00 

1.06.2023 CZWARTEK SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA  

24.09.2022 Ogólnopolskie Zawody pływackie - Otwarcie sezonu na Termach - Poznań  

24.09.2022 Międzynarodowy Turniej Taekwondo Bydgoszcz Cup  

28.09.2022 Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych  

WRZESIEŃ-CZERWIEC 

 

BYDGOSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY  ( BOM )  

 
 
       PAŹDZIERNIK 

Olimpiada Historyczna Udział chętnych uczniów LO w etapie szkolnym i 
kolejnych Olimpiady Historycznej. 

Światowy Dzień Zwierząt. 

Pokaż nam swojego pupila- wystawa fotograficzna. 

Wycieczka klas biologiczno-chemicznych do ogrodu 
zoologicznego w Myślęcinku połączona z 
przygotowaniem prezentacji nt. naszych domowych 
pupili 

Festiwal Nauki i Turystyki Wydarzenie popularyzujące naukę i turystykę. Pokazy, 
doświadczenia, wystawy we współpracy z Politechniką 
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Bydgoską 

XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają. 

Konkursy Przedmiotowe Kuratoryjne Matematyka, biologia 

Nawiązanie współpracy z fundacją Wiatrak – spotkania z wolontariuszami 
z krajów europejskich. 

Lekcje kulturowe w języku angielskim z wolontariuszami 
różnych krajów europejskich dla uczniów liceum i klas 7-
8 szkoły podstawowej. 
 

Przedmiotowy konkurs z języka angielskiego. Dla uczniów szkoły podstawowej. 

Przedmiotowy konkurs z języka niemieckiego. 
 

Dla uczniów szkoły podstawowej. 
 

Szyfrujemy, kodujemy, programujemy  - Dzień Kodowania Dzień obchodzony w ramach Międzynarodowego 
Tygodnia Kodowania. Zabawy oraz gry logiczne 
popularyzujące naukę programowania. 

Na nudę sposoby znamy, więc w gry chętnie gramy! Dzień gier 
planszowych. 

Uczniowie 1-3 SP 

01.10.2022 W poszukiwaniu talentów - Rypin Kl. 1-4 LOMS 
 

06.10.2022 Sztafetowe Biegi Przełajowe  

08.10.2022 Grand Prix Włocławka Kl. 4-6 SP 
Kl. 1-4 LOMS 
 

7-8.10.2022 Puchar Polski Poomsae / Huzar Taekwondo Festival (Białystok)  

7-8.10.2022 Międzynarodowy Turniej Taekwondo Pomerania Open (Ahlbeck)  

15.10.2022 Junior Swim CUP - Toruń Kl. 4-6 SP 

16.10.2022 3 edycja Grand Prix Wielkopolski w Taekwondo Olimpijskim (Jarocin)  

22.10.2022 „Pływam na medal” - Toruń Kl. 4-6 SP 
Kl. 1-4 LOMS 
 

22-23.10.2022 Grand Prix Puchar Polski - Łódź Kl. 1-4 LOMS 

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD Listopadowe święto... - wyjście do Doliny Śmierci. Klasa 1 i 3 SP 

LISTOPAD Zaduszki w Dolinie Śmierci Zorganizowanie spotkania zaduszkowego w Fordońskiej 
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 Dolinie Śmierci z cytowaniem wspomnień uczestników 
wydarzeń 1939 r. w Bydgoszczy. 

Święto Niepodległości Zaangażowanie klasy 1f w ramach działalności 
kulturalnej szkoły 

Licealiści czytają dla SP 1 klasa  
 

Wycieczka do Młyna Wiedzy w Toruniu Klasy biologiczno - chemiczne 

„Tajemnice monarchii” - cykl zajęć dla klas XV LO. Cykl zajęć, podczas których uczniowie klas licealnych 
poznają fascynującą historię monarchii brytyjskiej. 

Olimpiada Języka Angielskiego. Dla uczniów LO. 

“Puk, puk to ja mały uczeń pierwszaczek...” - uroczystość pasowania 
pierwszoklasistów 

 

Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci” - obchody Światowego Dnia 
Pluszowego Misia 

 

Zdrowo jemy i dobrze się czujemy - udział w akcji “Śniadanie daje moc” Wspólne przygotowanie zdrowego, wartościowego 
śniadania.  

Andrzejkowe popołudnie z wróżbami  

 Olimpiada Teologii Katolickiej LO 

05.11.2022 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (Bydgoszcz)  

05.11.2022 „Z Delfinem do Paryża 2022” - Toruń Kl. 4-6 SP 
Kl. 1-4 LOMS 

05-11-20.11.2022 Pływanie drużynowe - Igrzyska Dzieci 2010 i mł - Bydgoszcz Kl. 4-6 SP 

05-11-20.11.2022 Pływanie drużynowe - Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2008-2009 - Bydgoszcz Kl. 7-8 SP 

05-11-20.11.2022 Pływanie drużynowe - Licealiada 2003-2007 - Bydgoszcz Kl. 1-4 LOMS 
 

12-13.11.2022 Grand Prix Puchar Polski - Poznań Kl. 1-4 LOMS 

18-19.11.2022 Puchar Polski Kadetów (Warszawa)  

19-20.11.2022 Puchar Polski Juniorów (Warszawa)  

19.11.2022 „Mali Mistrzowie"-roczniki 2014-2009 Kl. 4-8 SP 

01.10-30.11.2022 Ogóln.Spr. Wszechstronności Stylowej i Wytrzymałości 11 - 12 lat - 
Bydgoszcz 

Kl. 5-6 SP 

30.11-04.12.2022 Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, jun. 17 – 18 lat Kl. 3-4 LOMS 

05.12.2022 Urodziny Marszałka  
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09.12.2022 Święto Szkoły Nasz Patron obchodziłby 107 urodziny. Z tej okazji, 
zwłaszcza że to dzień bez typowych lekcji, przygotujemy 
dla Niego coś wyjątkowego. Przyłączysz się? :-) 

09-11.12.2022 Zimowe Mistrzostwa Polski jun. 14 lat - Olsztyn Kl. 8 SP, 1 LOMS 

09-11.12.2022 Zimowe Mistrzostwa Polski jun. 15 lat - Gliwice Kl.1-2 LOMS 

09-11.12.2022 Zimowe Mistrzostwa Polski jun. 16 lat - Gorzów Wlkp. Kl. 2-3 LOMS 

12.2022 Mikołajkowe Zawody Pływackie - Bydgoszcz Kl. 1-8 SP 
Kl. 1-4 LOMS 

15-16.12.2022 Liga SMS - I Runda - Oświęcim Kl. 1-4 LOMS 

Listopad Finał K-P Ligi Taekwondo (Bydgoszcz)  

GRUDZIEŃ 

Rocznica wyboru pierwszego prezydenta RP Spotkanie w ramach Fordońskich Spotkań z 
Humanistyką poświęcone wspomnieniu o Gabrielu 
Narutowiczu. 

Kochamy i pomagamy.  Rozpoczęcie zbiórki na rzecz schroniska ”Karma 

Wraca”. 

Kolejna edycja zbiórki. Chętni uczniowie klas 
biologiczno-chemicznych pomogą dostarczyć paczki do 
bydgoskiego schroniska. 

Mikołajkowy Wieczór Gier Planszowych  Wieczorne integracyjne spotkanie uczniów SP przy 
grach planszowych 

W świątecznym nastroju - przedstawienie bożonarodzeniowe w 
wykonaniu uczniów świetlicy  

 

Koncert bożonarodzeniowy 2 klasa 

Spektakl bożonarodzeniowy 3 klasa 

Koncert kolęd i piosenek świątecznych w językach obcych. Integracja językowo-muzyczna społeczności szkolnej 
(szkoła podstawowa i liceum) 

Wycieczka do Berlina – Jarmark Bożonarodzeniowy. Jednodniowa wycieczka do Berlina. Podczas wycieczki 
zwiedzamy z przewodnikiem najciekawsze miejsca w 
stolicy Niemiec, wchodzimy do jednego z największych 
muzeów oraz odwiedzamy jarmark bożonarodzeniowy. 

17.12.2022 Zimowy Dziecięcy Turniej Taekwondo Olimpijskiego (Bydgoszcz)  

Do końca grudnia Grant oświatowy ,,Integracja z rodzicami gwarancją sukcesu procesu 

edukacyjnego” - czyli podjęcie działań zmierzających do 



 KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2022-2023  

 

   
 

aktywizacji rodziców na rzecz aktywnego współdziałania 

w procesie społecznym i kulturalnym szkoły. 

STYCZEŃ 
 

Rocznica powstania styczniowego  

Powrót Bydgoszczy do Macierzy  Zaangażowanie klasy 1f w ramach działalności 
patriotycznej szkoły 

Spektakl klasy 4 LO  

Dyktando o Pióro Dyrektora Szkoły + warsztaty językoznawcze 

prowadzone przez studentów UKW 

Prawdziwa gratka dla miłośników naszego ojczystego 

języka! Do wspólnej,  "ortograficznej" zabawy są 

zaproszeni ósmoklasiści oraz uczniowie liceum. 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bydgoszczy w Języku Angielskim 
„Bydgoszcz - my home town”.  

Konkurs organizowany przez XV LO dla uczniów klas VII-
VIII bydgoskich szkół podstawowych od lat cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem 
I etap: styczeń 2023 – test wiedzy sprawdzający 
znajomość faktów z zakresu historii, geografii oraz 
szeroko pojętej kultury, 
II etap / finał: marzec 2023 – ustna prezentacja w języku 
angielskim na określony temat wspomagana 
prezentacją multimedialną. 
 

Przygotowania do konferencji popularnonaukowej organizowanej przez 

Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi Styczeń – marzec -

spotkania zespołów uczniów przygotowujących referaty. 

 

 

 

Pasowanie na czytelnika  

STYCZEŃ/LUTY Bal karnawałowy  

LUTY 

Konkurs fotograficzny ‘’Geometria wokół nas’’ Spojrzenie na świat przez pryzmat fotografii i 

zauważenie, że geometria nas otacza, a fotografia 

pomaga zobaczyć pewne zależności czy zjawiska. 
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Herbatka u Jeremiego. Dzień z biol-chemem w XV LO. 

 

Zaproszenie klas 8 z pobliskich szkół na przygotowane 

zajęcia, warsztaty z biologii i chemii. Poznajmy się! 

Dzień kota- uroczystość i zabawy dla uczniów świetlicy szkolnej  

 
MARZEC 

XV oswaja matematykę - Tydzień Matematyki Nauka matematyki przez zabawę. W tygodniu 

matematyki odbędą się następujące wydarzenia: Dzień 

Łamigłówki, Dzień Sudoku, Dzień Kangura – konkus, 

Dzień Kodowania, Dzień Liczby π,  

 

Popołudnie z planszówką, czyli gimnastyka dla umysłu. 

Popołudniowe integracyjne spotkanie uczniów SP przy 

grach planszowych 

 

Wyjście na pieszy szlak turystyczny ‘’Ścieżka dydaktyczna – rezerwat 

przyrody w Bydgoszczy’’ /   wyjście nad   Kanał Bydgoski 

Chcemy poczuć wiosnę i odzyskać siły witalne po zimie. 

Spacer wpływa korzystnie na zdrowie. Będzie też 

naukowo. Postaramy się zidentyfikować każdą 

napotkaną roślinę. 

Upamiętnienie wydarzeń Marca ‘68 Upamiętnienie rocznicy historycznej z wykorzystaniem 

środków teatralnych i zaangażowaniem klas 

humanistycznych. 

Upamiętnienie wydarzeń bydgoskiego marca 1981  

Kujawski Konkurs Języka Angielskiego Konkurs gramatyczno-leksykalny dla uczniów LO. 

Ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych “ŚWIETLIK”  

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej LO 

Światowy Dzień Recyklingu. Konkurs szkolny pt. “Wiosna - kwiaty i drzewa 
z recylkingu” 

Świetlica 

Światowy Dzień Wody Świetlica 

Dzień Logopedy  - gry i zabawy logopedyczne. Kl. 1-3 SP 

 
Drzwi otwarte szkoły. 

 

 

 

Światowy Dzień Ziemi. Co możemy zrobić dla Ziemi? Festiwal ekofilmów 

krótkometrażowych. 

 

Festiwal dla wszystkich, którym stan przyrody nie jest 

obojętny. Poznajmy zasady zrównoważonego rozwoju. 
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Co my możemy zrobić dla zachowania 

bioróżnorodności? Zapraszamy do  kina Jeremi. 

Zakończenie roku klas maturalnych  

Warsztaty historyczne, wystawa IPN LO, upowszechnienie wydarzeń z najnowszej historii 

Polski 

Maraton Maturalny. Popołudniowo-wieczorne spotkanie dla chętnych 
uczniów klas maturalnych. Okazja do wyjaśnienia 
ostatnich wątpliwości przed egzaminem maturalnym, 
powtarzanie zagadnień, praca z arkuszami maturalnymi. 
Jeszcze bez stresu :) 

Diecezjalny Konkurs Biblijny 4-8 SP 

“Ekologiczna rewia mody” konkurs szkolny z okazji Dnia Ziemi  

MAJ 

Wycieczka historyczna - Szlakiem bydgoskich cmentarzy  

Wycieczka historyczna - Stary Fordon Poznaj dzieje swojego otoczenia! 

Bydgoskie Zawody Pierwszej Pomocy  

Obóz pierwszej pomocy dla uczniów ZS nr 5 MS oraz bydgoskich szkół  

Rajd pieszy Szlakiem Jeremiego Przybory SP, LO 

Obóz Naukowy dla klas biologiczno - chemicznych (2a i 3a) 

 
Będziemy doskonalić techniki mikroskopowania 
nauczymy się  badać pH wody oraz oznaczymy stężenie 
określonych jonów. 

Potyczki matematyczne. Szkolny Mistrz Matematyki Turniej matematyczny. Każda klasa wystawia trójkę 

swoich przedstawicieli, następnie zaczyna się 

rywalizacja o tytuł Szkolnego Mistrza Matematyki. 

Dzień praw zwierząt. Zbiórka dla przytuliska  

w Bysławiu 

 

 

SP 
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Wycieczka do Centrum Edukacji w Akwarium Gdyńskim.  Integracja klas biologiczno- chemicznych i wyjątkowe 

lekcje dotyczące biologii Morza Bałtyckiego. 

Od maja 

Kurs szkolnego przewodnika po Dolinie Śmierci Od treści merytorycznych do praktycznego działania w 

procesie przygotowania chętnych uczniów do nadania 

uprawnień przewodnika po Dolinie Śmierci.  

CZERWIEC 

Wycieczka historyczna - Bydgoskie Stare Miasto 

 

Wycieczka dla klas turystycznych - śladami polskich pisarzy 

Integracja klas o profilu turystycznym w ramach 

działalności kulturoznawczo-turystycznej szkoły 

,,Wielkopolskie ścieżki literackie” (Kołaczkowo - Izba 

Pamięci Władysława Reymonta, Śmiełów - Muzeum im. 

Adama Mickiewicza, Russów - Dworek Marii 

Dąbrowskiej). 

1.06   Śniadanie na trawie- Święto klas biologiczno-chemicznych.  

Zakończenie roku klas 8  

 

Mam Talent. Szkolny pokaz talentów. 

Coroczne wydarzenie, które cieszy się popularnością 

wśród uczniów. Prezentują oni swoje talenty, 

zainteresowania, uzdolnienia. Konkurs ma na celu 

pokazać, że każdy jest wyjątkowy. 

Dzień Dziecka  

Health is a power – Dzień zdrowych nawyków żywieniowych. Celem wydarzenia jest promowanie zdrowego jedzenia 
wśród młodych ludzi, dobrych nawyków żywieniowych, 
spożywania regularnie posiłków, informowanie o 
konsekwencjach złej diety. 

Zakończenie roku (ogólne)  

II SEMESTR 

Szkolna akcja - KIERUJĘ SIĘ SAVOIR-VIVRE  

,,Bajkoterapia - czyli małymi kroczkami przez wielkie strachy” - cykl 
spotkań 

 

,,Brzechwiada” - szkolny konkurs recytatorski  

Konkurs ,,Ilustracja do ulubionej lektury” SP 

 Klub Turystyki Alternatywnej Jaskinia Bajka, Piechcin – klimat śródziemnomorski, 
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kujawsko-pomorskie “Himalaje” Czarna Góra 188,8 m 

n.p.m., Diabelski Kamień czy Parów Cieleszyński to tylko 

kilka propozycji turystyki w XV LO, które członkowie 

Klubu poznają będąc współorganizatorami przygody 

turystycznej 

 
CAŁY ROK 

Współpraca Fabryki Słowa z Gazetą Młodych   Już od kilku lat szkolne redaktorki piszą dla Wyborczej. 

Chcesz, by Twe nazwisko pojawiło się na łamach 

profesjonalnej gazety? Przyłącz się do nas! 

Fordońskie Spotkania z Humanistyką Poznaj zainteresowania historyczne i humanistyczne 

swoich nauczycieli i zaproszonych gości. 

Warsztaty prawne dla LO 

 

Warsztaty w Fordońskiej Dolinie Śmierci 

Upowszechnienie wiedzy prawnej wśród licealistów 

 

Upamiętnienie ważnych wydarzeń związanych z historią 

lokalną 

eTwinning: Teatralna wariacja z patronem Realizacja projektu opartego na komunikowaniu się z 

wybraną społecznością edukacyjną Europy.  

Cykl spotkań - teatr, kultura, literatura, sztuka Trochę tego i owego z szeroko pojętej kultury. 

“Z XV po indeks”. Warsztaty laboratoryjne, wykłady na Politechnice 

Bydgoskiej.  

Wyjścia realizowane raz w miesiącu dla uczniów z klas 

biologiczno-chemicznych. 

Olimpiada Geograficzna W roku szkolnym 2022/2023 zostaną rozegrane zawody 

XLIX Olimpiady Geograficznej 

Koło teatralne w języku angielskim dla klas SP.  

Cykl spotkań czytelniczych “Czytanka dla Janka” - nauczyciele czytają 
dzieciom 

Uczniowie klas 1-3 SP 

 
Wolontariat „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez 

to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi” - cytat, który wszystko tłumaczy.  

 


