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KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH - ROK SZKOLNY 2018/2019 

Termin Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni 

Inauguracja roku szkolnego  Uroczysty apel Dyrektor 

Wybór do S.U. •   kampania wyborcza i wybory do samorządu,  
•   podział samorządu na sekcje: dekoracyjna, porządkowa, 
informacyjna, do spraw akcji charytatywnych i określenie zadań 
każdej z nich,  

Samorząd Uczniowski 
Daria Marzejon 

Dzień spadającego liścia-akcja 
związana z pożegnaniem lata.  
 

 gazetka szkolna oraz akcja ”uśmiechnięty liść” Daria Marzejon  

Sprzątanie świata  •   włączenie się do akcji „Sprzątanie świata – Polska”  
•   posprzątanie okolicy i terenu szkoły, 
  

Wychowawcy klas 
Danuta Kuźnicka 
 

Dzień języków  obcych •    zorganizowanie Europejskiego Dnia Jezyków Obcych, Ewa Nanaszko 
Emilia Wittbrod 

Konkurs na plakat " 100 – lecie 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości"  

 szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas IV - VIII , Jan Kuczyński 
Nauczyciel plastyki 

Wrzesień 

Akcja pt. „Jesteśmy       
bezpieczni w szkole i poza nią”  

•  udział w Programie Profilaktycznym Komendy Powiatowej Policji 
w Pucku, 

Wychowawca klasy I 
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 • przeprowadzenie próbnego alarmu w szkole,  Nauczyciele przedszkola 
Dawid Pomorski 
Maciej Kleisa 

Akcja SU: „Zbiórka darów dla 
schroniska” 

 zbiórka darów dla schroniska w Dąbrówce,  
 prelekcja na temat opieki nad zwierzętami domowymi oraz zasad 

bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami, 

Daria Marzejon 
Emilia Wittbrodt 

Obchody Dnia Edukacji 
Narodowej  

•    przygotowanie uroczystej akademii, 
 oprawa plastyczno- muzyczna, 

Izabela Grzejdziak 
Emilia Wittbrodt 
Iwona Oppor 
Maciej Kleisa 
Samorząd Uczniowski 

Dzień Papieski     realizacja wg scenariusza, Joanna Ceynowa 

Ślubowanie klasy I  
 

•  uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy I, 
 powitanie uczniów klasy II przez społeczność szkolną, 

Ewa Wujke 
Joanna Motucka 
 

Dzień Tosta 
 

 akcja charytatywna-na rzecz Hospicjum w Pucku, Daria Marzejon 

Konkurs historyczny "Drogi do 
niepodległosći"  
 

 realizacja wg scenariusza , 
 konkurs przeznaczony dla uczniów klas VI - VIII , 

Jan Kuczyński 

Październik 
 
 
 
 

Miesiąc Bibliotek  Szkolnych  realizacja wg scenariusza, Anna Kaleta 

Listopad Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości 

• przygotowanie gazetki,uroczyste śpiewanie hymnu państwowego 
przez wszystkich uczniów szkoły,pamiątkowe zdjęcie na boisku 
szkolnym,      
• udział pocztu sztandarowego szkoły w Gminnych Obchodach   
Święta Niepodległości w Zdradzie, 
 
  

Samorząd Uczniowski 
Jan Kuczyński 
Iwona Oppor 
Nauczycie muzyki  
Poczet: Dawid Pomorski 
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Szkolne Dni Profilaktyki  • „Kolorowy tydzień”-tydzień warsztatów dla ucznia, Anna Foltyńska 
Daria Marzejon 

 Lekcje historii w klasach I - III   •zajęcia przeprowadzone przez uczniów klas VII – VIII na temat 
polskich symboli narodowych, 
  

Jan Kuczyński 

Andrzejki  • akcent andrzejkowy na gazetce ściennej,festiwal wróżb,  
• dyskoteka dla klas IV-VIII, 

Samorząd Uczniowski  
Wychowawcy klas 

Szkolny konkurs recytatorski  konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej dla uczniów  
klas VI – VIII, 

Jan Kuczyński 
Nauczyciel języka 
polskiego 

Akcja profilaktyczna  „Śniadanie 
daje moc” 

•   realizacja wg scenariusza, Anna Foltyńska 

Dzień Misia 
 

• realizacja wg scenariusza,    Nauczyciele przedszkola 
 Wychowawca klasy I 

Bal Wszystkich Świętych  realizaja wg scenariusza, Joanna Ceynowa 

Mikołajki 
 
 

• akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej,imprezy klasowe, 
 akcja SU:”Szkoła pełna Mikołajów”, 
 

Samorząd Uczniowski  
 Daria Marzejon 

Kiermasz świąteczny  wykonanie różnych ozdóbek świątecznych na zajęciach, 
plastycznych w celu sprzedaży na kiermaszu, 

 zorganizowanie akcji „Gwiazdka dla Oliwki”, 
 realizacja wg scenariusza, 
 

Ewa Wujke 
Danuta Kużnicka  
Joanna Ceynowa 
Iwona Oppor 

Grudzień 

Przygotowania do Świąt Bożego 
Narodzenia 

• gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej,  
• klasowy konkurs na najładniejszą kartkę Bożonarodzeniową,  
 
 

Nauczyciele przedszkola 
Wychowawcy klas  
Iwona Oppor  
Samorząd Uczniowski  
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Dzień postaci z bajek dla 
uczniów klas I-III 
 
 

  relizacja wg scenariusza 
 
 

Anna Kaleta 
Anna Foltyńska 

Zabawa karnawałowa  konkurs na najlepszy strój karnawałowy i maskę karnawałową, 
konkursy klasowe,wystrój sali,  
 

Nauczyciele przedszkola 
Wychowawcy klas 
 Rada Rodziców  
Samorząd Uczniowski 

Konkursy wystawiennicze z 
zakresu plastyki, fotografiki i 
twórczości ludowej 

 wg regulaminu  konkursu gminnego, 
 

Iwona Oppor 
Maciej Kleisa 

Dzień Babci i Dziadka • przedstawienie w wykonaniu dzieci z przedszkola i uczniów  
      klas  I – III, 

Nauczyciele przedszkola 
Joanna Motucka 
Mirosława Licau 

Akcja WOŚP • zbiórka pieniędzy przez wolontariuszy ze szkoły,  Daria Marzejon 

 
Styczeń 

Apel podsumowujący I półrocze • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych 
klas, wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły 
się w I półroczu, 
• prezentacja: „Bezpieczne ferie 2018”,  

Dyrektor Szkoły  
Pedagog szkolny 

 
Walentynki 
 
 

 przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe, 
• doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych 
listonoszy”,  
 

Samorząd Uczniowski  
Daria Marzejon 
Iwona Oppor 
 

 
Luty 

Szkolny Dzień Bezpiecznego 
Internetu dla uczniów klas I-VIII 

 realizacja wg scenariusza 
 
 
 

Maciej Wesołowski 



5 
 

 
 

  

Dzień Kobiet 
 

 wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu, 
•  przygotowanie życzeń przez chłopców, 
 

Samorząd Uczniowski 
 

 
Przegląd Teatrów Szkolnych 
 

 
 wg regulaminu konkursu gminnego, 

 
 

 
Joanna Ceynowa 
 

 Rocznica Nadania Imienia 
Szkole 

•  realizacja wg scenariusza obchodów, Koordynator 
Marzena  Ekwińska  
Katarzyna Skwiercz 
Alina Ryman Lipińska 

Gminny Turniej BRD • zgodnie z regulaminem turnieju,  Danuta Kuźnicka 

Dzień czekolady  sprzedaż pitnej czekolady na cele samorządu uczniowskiego i koła 
wolontariatu, 

Samorząd Uczniowski 
Daria Marzejon 

Konkurs „Rodna mowa”  wg regulaminu konkursu gminnego, Anita Ryman Lipińska 

Marzec 

Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci 
 

 realizacja wg scenariusza, Anna Kaleta 
 

Wielkanoc  gazetki ścienne o tematyce świątecznej, Samorząd Uczniowski 
Iwona Oppor 
 

`Kwiecień 

Obchody Światowego Dnia 
Ziemi 

 przygotowanie gazetki ściennej,kampania propagująca ochronę 
przyrody , 

Danuta  Kuźnicka 
Anna Kaleta 

Maj Uczczenie rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 
 

przygotowanie gazetki ściennej,  uroczysty apel, 
 

Ewa Nanaszko 
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Poznajmy Potrzebujących w 
naszej wiosce  
 

 zbiórka darów dla potrzebujących, Samorząd Uczniowski 
Koło Wolontariatu 
Daria Marzejon 
Emlia Wittbrodt 

Akcja czytelnicza 
 

 realiacja wg scenariusza,gry i zabawy na holu/boisku szkolnym , 
 

Anna Kaleta 
 

Dzień Dziecka 
 

• konkursy, zabawy zorganizowane z inicjatywy rodziców 
poszczególnych klas, 
 

Dawid Pomorski  
Wychowawcy klas 
Dwójki klasowe 

Festyn szkolny – Dzień Rodziny   konkursy, zabawy zorganizowane z inicjatywy nauczycieli i 
rodziców poszczególnych klas. 

Anna Foltyńska 
Monika Szczypior 
Iwona Oppor 

 
Apel podsumowujący II semestr 

 przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych 
klas, 

 wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły 
się w II semestrze,  

• Bezpieczne wakacje 20198 
 

Dyrektor 
Pedagog szkolny 

Czerwiec 

Pożegnanie klas VIII  realizacja wg scenariusza, Danuta Kużnicka 
Anna Kaleta 
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