Podsumowanie realizacji
różnych akcji, programów i projektów
w roku szkolnym 2016/2017
Programy, projekty, akcje wewnątrzszkolne
Spektakle teatralne: na 110-lecie Szkoły, Jasełka, Opłatek dla emerytowanych pracowników szkoły, Pożegnanie maturzystów
Dni Humanisty (w tym roku – konkurs ortograficzny i konkurs talentów w związku z przygotowaniem spektaklu na 110 - lecie Szkoły
XXIII, XXIV, XXV Salon Trójkowe Czwartki: goście – Sławomir Shuty, uczniowie III LO - autorzy książki „Znajdziesz mnie wczoraj”, Spotkanie
Absolwentów Trójki
Festiwal Kultury Szkolnej
Dzień Otwarty szkoły
Przedstawienia „Święto Trzech Króli w krajach romańskich”
Obchody Międzynarodowego Dnia Tapas (prezentacje, quizy, przygotowywanie i degustacja tapas w grupach językowych)
Dni Kultury Krajów Romańskich (konkurs plastyczny: w tym roku komiks tematycznie związany z krajami romańskimi), „Kwadrans z piosenką włoską”
Dni Kultury Świata – Dzień Szkocji
Projekt: „Moja książka brzmi znajomo”
Projekt: „Książkowe schody Trójki”
Konkurs „Aktywna klasa”

Rok zerowy AGH dla maturzystów
Pogotowie matematyczne
Warsztaty ćwiczeniowe do matury rozszerzonej z j. polskiego dla maturzystów realizujących program podstawowy
Dzień Przedsiębiorczości
akcje w ramach projektu „Czy wiesz co jesz”: „Zdrowe ciasto warzywne”, „Napoje izotoniczne”, „Zdrowa przekąska jabłko, marchewka”, „Soki
marchewkowo – jabłkowe”
W ramach projektu międzynarodowego „Jedz lokalnie, myśl globalnie” sesja wewnątrzszkolna naukowa i kiermasz zdrowej żywności
Dzień z chemią w tle – kriogenika
Warsztaty integracyjne dla klas pierwszych
Warsztaty dla klas trzecich – profilaktyka stresu
Nauka poloneza, tańców studniówkowych oraz integracyjnych dla klas III oraz na spotkanie z młodzieżą z Izraela
Schola szkolna
Stworzenie grupy cheeleaders
Pomoc w akcji sportowej – organizowanie napojów cytrynowo – miętowych, napojów izotonicznych w czasie Mistrzostw szkoły w piłce siatkowej dziewcząt
klas pierwszych i drugich

Programy, projekty, akcje we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Spotkanie z młodzieżą z Izraela
Projekt „Kino z klasą”, organizowany we współpracy z Kinem Agrafka
Projekt „Możliwości i błędy poznawcze mózgu” - Współpraca z Centrum Kopernika

Warsztaty filmowe organizowane przez Krakowską Akademię Filmu
Warsztaty językowe w Londynie
Wymiana międzyszkolna z Hiszpanią
Udział z młodzieżą w seminarium w Domu Kombatanta z okazji 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej iż okazji Dnia Niepodległości
wymiana z Niemcami we współpracy z Jacobson-Gymnasium w Seesen
Udział w targach edukacyjnych : Michałowice, Luborzyca, Ekonomik, Węgrzce Wielkie, Niepołomice, Zielonki
międzynarodowy projekt „Jedz lokalnie, myśl globalnie”
projekt „Czy wiesz co jesz” we współpracy z Klubem Animacji Ekologicznej przy D.K. im. Norwida
Kółko chemiczne dla klas drugich w ramach współpracy z Wydziałem Chemii UJ
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości-Biznes przy tablicy. Spotkanie z przedsiębiorcą.
Spotkania z astronomią – współpraca z astronomem Aleksandrem Trębaczem
Współpraca z Instytutem Fizyki UJ z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN, z Kołem Naukowym Studentów AGH Uranium
Rekolekcje Wielkopostne
Projekt Ewangelizacyjny "Młodzi i Miłosierdzie" na Tauron Arenie
DZIEŃ MATURZYSTY „Wybieram przyszłość”: prezentacje uczelni wyższych, Spotkanie z egzaminatorami z OKE

WSPÓŁPRACA Z OHP
Organizacja warsztatów
KLASY I: Diagnoza własnych predyspozycji zawodowych (test) , Zawody przyszłości
KLASY II: Wolontariat, Zawody przyszłości
KLASY III: Absolwent na rynku pracy, Projekty unijne
Diagnoza predyspozycji zawodowych KZZ (kwestionariusz zainteresowań zawodowych)
WSPÓŁPRACA Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
Organizacja warsztatów:
KLASY III – EUROPASS – papiery do kariery – ocena własnych kompetencji, przygotowanie europejskiego cv
WSPÓŁPRACA Z MIEJSKIM CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Organizacja warsztatów
KLASY 1 i 2 – Fakty i Mity Rodzice – Wspólna sprawa
Projekt STARS
Pojedynek sportowy III LO – XII LO
Pływania – Centrum rozwoju COM COM ZONE
Międzynarodowe otwarte Mistrzostwa Polski Cheerleaders
Współpraca z Fundacją MATIO
Wolontariat – organizacja grupy uczniów obsługujących imprezy biegowe na terenie Krakowa
projekt dotyczący transplantologii „Kampania drugie życie” we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych
Organizacja meczy piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach KOM
Spotkanie z piłkarzami Wisły

Akcje charytatywne na rzecz:

organizacja zbiórki pieniędzy dla Małopolskiego Hospicjum dla dzieci
Akcja BAZAREK (dwukrotnie) –zbiórka i sprzedaż na rzecz stowarzyszenia DOG RESCUE
Akcja Charytatywna na rzecz dzieci z DPD z ul. Rajskiej
Akcja charytatywna we współpracy z Hospicjum św. Łazarza- Kartka Świąteczna , Kartka z Zimowym Pejzażem
Kiermasz ciast i kanapek na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Mielcu
Zbiórka suchej karmy, koców itp. Na rzecz PRZYTULISKA DLA ZWIERZĄT W Łętkowicach
WOŚP – opieka nad wolontariuszami, szkolny koordynator
VI Bożonarodzeniowa i II Wielkanocna Paczka dla Bohatera
Szlachetna Paczka
Kiermasz zorganizowany dla absolwenta potrzebującego pomocy
Adopcja rodziny z Sudanu Południowego
Stowarzyszenie „KRESY”
Zbiórka zakrętek

