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ZAPROSZENIE DLA PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW
NA SPOTKANIE w SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ ŚREDNICH Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bytomiu zaprasza przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się 28
lutego 2019r. o godzinie 16.00 w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu. Tematem spotkania
będzie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020.
Otwórz zaproszenie
____________________ Obiady za miesiąc marzec płatne do 08.02.2019r.
na indywidualne konta uczniów.
___________________
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej
Państwowej Straży Pożarnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".Więcej informacji na temat
kampanii znajdziemy na stronie Komendy Głównej
Straży Pożarnej.
___________________
KOLEJ NA FERIE - BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Zarząd Województwa Śląskiego
z inicjatywy Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży
szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim od 9 do 24
lutego 2019. Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży uprawnia ważna legitymacja szkolna. Młodsze
dzieci mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.
___________________
LEKKI TORNISTER
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, informuje, że od stycznia br. na terenie
województwa śląskiego rozpoczynają się działania edukacyjne, w zakresie profilaktyki wad postawy pt. :
&bdquo;Lekki Tornister&rdquo;. Działania mają na celu: podniesienie poziomu wiedzy, rodziców i
opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem
przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów, konsekwentne zmieszanie przeciążenia noszonych przez
dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.
_____________________
PROGRAM BYTOMSKI OBYWATEL.IT
11 październik 2018r.
Bytomski OBYWATEL.IT to bezpłatny dla osób w wieku 25+ program rozwoju kompetencji
cyfrowych osób, którzy są zainteresowani poznaniem lub poszerzeniem swoich praktycznych
umiejętności oraz pogłębieniem wiedzy w zakresie cyfryzacji życia codziennego, aby było
wygodne i bezpieczne. Projekt przyczynia się do rozwoju społecznego, aktywności oraz
ułatwienia kontaktów z instytucjami: administracji, bezpieczeństwa, finansów,
zdrowia i kultury.
Czytaj więcej...
_______________ "BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU" Nasza szkoła bierze
udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno edukacyjnej "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu".
Kampania skierowana jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Więcej szczegółów na stronie kampanii:
autorytet.org
Wejdź na stronę kampanii...
___________________

Bytomska Akademia KompetencjiOd 17 września rozpoczęła się rekrutacja do projektu
Opis projektu w załączniku Regulamin rekrutacji
_____________
REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH
Poniżej zamieszczamy link do strony MEN, gdzie można znaleźć informacje dotyczące
http://www.sp3.bytom.pl
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rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
https://men.gov.pl/rekrutacja# ________________
Informacja dotycząca bezpłatnych przejazdów
__________________
Informacja w sprawie podręczników
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas I, IV, VII W załącznikach przekazujemy pismo
skierowane do Państwa przez Panią Joannę Wilewską
Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego dotyczące zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności
do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych.
http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017.pdf
http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017_zalacznik.pdf
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