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Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych - rok szkolny 2014/2015 

TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

WRZESIEŃ 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 
B.Grabowska 
 
 

 Sprzątanie świata – 
/23.09./ 

• włączenie się do akcji „Sprzątanie świata – 
Polska 2014” (hasło: „Turysto! Szanuj 
środowisko!”), 
• konkurs „Wesoły strach na wróble”, 
• posprzątanie okolicy i terenu szkoły, 
• przedstawienie w wykonaniu uczniów kl.II, 
•wykonanie plakatów, happening. 

M. Licau 
 
 
Wychowawcy klas 

 Dzień Przedszkolaka • realizacja wg scenariusza  I.Borkowska 
K.Adrian 

 Dzień Chłopaka 
 

• plebiscyt wśród dziewcząt na 
najsympatyczniejszego chłopca, 
• przygotowanie życzeń dla swoich kolegów 
(forma plakatu), 
• konkurs na gentelmana klasowego. 

Samorząd Uczniowski 
B. Grabowska 

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

• udział w Programie Profilaktycznym 
Komendy Powiatowej Policji w Pucku, 
• wręczenie „Elementarzy Bezpieczeństwa” 
uczniom klasy I, 
• wykonanie klasowych „Elementarzy 
bezpieczeństwa”  w klasach II – III i IV – VI 
podczas zajęć z wychowawcami, 
• przeprowadzenie próbnego alarmu                            
w szkole. 

Dyrektor  
 
J.Motucka 
 
wychowawcy klas 
 
 
próbny alarm:                      
D.Pomorski 

 Dzień Mitologii 
/19.09./ 

•autoprezentacje o bogach greckich                                 
w wykonaniu uczniów klasy V, 
•przedstawienie „Z wizytą na Olimpie” /klasa 
V/ 

Dyrektor 

 Warsztaty chemiczne 
na temat zdrowego 
żywienia:  
„Smaczne, ale czy 
zdrowe” 

• prelekcja - na co zwracać uwagę, 
wybierając produkty spożywcze, jakie 
dodatki są zdrowe, a jakich należy unikać, jak 
odczytywać etykiety produktów, 
• warsztaty w grupach, 

Dyrektor 
Wychowawcy klas 
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/ 24.09./ • wykonywanie doświadczeń. 
 
 
 

 Dzień Zdrowej 
Kanapki  
/26.09./ 

• inicjatywa SU i uczniów klas IV - VI 
• prezentacja: „Razowe pieczywo jest 
zdrowe” (w ramach akcji „Kubusia”: 
„Dzwonek na drugie śniadanie”)                                
w wykonaniu uczniów klasy III 

J.Ceynowa, Dyrektor 
E.Wujke 

PAŹDZIERNIK Dzień Praw Dziecka 
/03.10./ 

• przyłączenie się do Kampanii Tapori, 
• wykonanie Drzewa Praw Dziecka, 
• „Skrzynka zaufania” (holl szkoły), 
• spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka 

K.Pych 
E.Humanowska 
 
G.Ozimina 

 Święto Drzewa- 
Święto Wolności – 
/10.10./ 

• udział w programie edukacji ekologicznej 
Klubu Gaja, 
• udział w konkursie: „Czarodziejskie 
Drzewo”,  
• zbiórka makulatury, 
• sadzenie drzew przy szkole. 
 

D.Kuźnicka                         
 
Koło Regionalne 
 
Wychowawcy 
Dyrektor, Wychowawcy 

 Obchody Dnia 
Edukacji Narodowej – 
/09.10./ 

• zamieszczenie życzeń okolicznościowych 
na gazetce szkolnej, 
•  przygotowanie uroczystej akademii, 
• wykonanie kartek. 
 

B.Grabowska 
 
M.Myślisz 
E.Humanowska 
 

 Europejski Tydzień 
Świadomości 
Dysleksji 
/20 -25.10./ 

•  prezentacja literatury dziecięcej – 
wystawa ciekawych książek i pomocy                           
w nauce czytania, lekcje biblioteczne, 
 
• wykonanie prac pisemno – plastycznych 
dotyczących zasad poprawnej pisowni 
 
• wykonanie ortograficznych zakładek do 
książek, 
 
• zajęcia w ramach akcji „Czytamy razem” – 
wybór dzieci, przydzielenie wolontariuszy, 
współpraca z rodzicami, 
 
• Biblioterapia dla uczniów klasy I – 
„Poznajemy baśnie H. Ch. Andersena”, który 
był dyslektykiem”, 
 
• warsztaty: „Jak pomóc dziecku w nauce 
ortografii?”, 
 
 • konkurs „Wesoła ortografia” w klasie III, 
 
• inauguracja projektu: „Ortografia nie jest 
nam obca”, 
 
• konkurs ortograficzny – „Jesień” / dla klas 

D.Zasadowska 
 
 
 
K.Pych 
 
 
D.Zasadowska 
 
 
K.Pych 
 
 
 
D.Zasadowska 
 
 
 
A.Szych 
 
 
E.Wujke 
 
B.Grabowska 
 
 
B.Grabowska 
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IV – VI/ 

 „Trzymaj się prosto” 
– badanie wad 
postawy u dzieci. 

• badanie wad postawy ciała dzieci                               
(w ramach programu MultiSport) 

D.Pomorski 
 
 

 „Góra Grosza” zbiórka pieniędzy, 
• zliczenie zebranych środków                             
i przekazanie do fundacji. 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 

 Ślubowanie klasy I  
/08.10./ 

• pomoc w przygotowaniu imprezy, 
 
• uroczysty apel. 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 
J.Motucka 

LISTOPAD Obchody 
Narodowego Święta 
Niepodległości 
/10.11./ 

• przygotowanie gazetki, 
 
• przedstawienie w wykonaniu uczniów kl.V, 
• udział pocztu sztandarowego szkoły w 
Gminnych Obchodach Święta Niepodległości 
w Zdradzie. 

Samorząd Uczniowski 
B. Grabowska 
B.Cybula 
M.Myślisz 

 Międzynarodowy 
Dzień Bibliotek 
Szkolnych 
/04.11./ 8.15 

• bajka profilaktyczna promująca 
czytelnictwo: „Skradzione mądrości” (Teatr 
Maska) – dla klas „0” – III, 
• konkursy , 
• wystawa książek. 

D.Zasadowska 
 
 
 

 Akcja „Znicz” • opieka nad opuszczonymi grobami 
• złożenie kwiatów na grobie patrona szkoły 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 

 Andrzejki  w naszej 
szkole 

• akcent andrzejkowy na gazetce ściennej, 
•festiwal wróżb, 
• zabawa szkolna. 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 
wychowawcy klas 

 Światowy Dzień 
Wolontariatu 

• wykonanie plakatów, obrazujących ideę 
wolontariatu, 
• zorganizowanie akcji: „Gwiazdka dla 
Oliwki”, 
 
• akcja SU: „I Ty możesz zostać Mikołajem”, 
•wizyta Koła Teatralnego w Domu Seniora            
w Pucku. 

E.Humanowska 
 
E.Wujke 
Wychowawcy klas 
 
B.Grabowska 
J.Ceynowa 

 Obchody tygodnia 
pod hasłem „STOP – 
agresji                                
i przemocy!”  
/17 -21.11./ 

• realizacja programu profilaktycznego: 
„Przemoc boli”, 
 
• przedstawienie dla uczniów klas „0” – III : 
„Prawdziwy skarb” (poruszające problemy:  
agresji, przemocy, wykluczenia z grupy)-  IA 
Inspiracja Kraków – 17.11. – 10.00 
 
 
•spotkanie z kuratorem sądowym – 
 profilaktyka  zachowań  niebezpiecznych  
wśród  uczniów i uświadomienie uczniom  
ich praw  i obowiązków, 
 
•prezentacja: „Zasada fair play w sporcie                         
i życiu codziennym” – 20.11. 
 

E.Wujke,  
Wychowawcy klas 
 
Dyrektor 
 
 
 
 
 
E.Wujke 
 
 
 
 
D.Pomorski 
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• spotkanie prewencyjne                                                   
z przedstawicielem policji na temat zjawiska 
agresji wśród uczniów, 
 
• wykonanie plakatów przez uczniów klas IV 
– VI pod hasłem: „Nasza szkoła bez agresji”, 
 
• pogadanka dla rodziców z udziałem 
pedagoga i Rzecznika Praw Ucznia pt: „Stop 
– przemocy. Szukaj - pomocy”, 
 

•warsztaty dla klas IV – VI „Nie tylko pięścią 
– sztuka rozwiązywania konfliktów.”  - 17.11 

M.Myślisz 
 
 
E.Humanowska 
 
 
E.Wujke, G.Ozimina 
 
 
 
psycholog z Ośrodka 
Psychoterapii 

  
Akcja SU: 
„Przyjazna Łapa” 

• prelekcja na temat opieki nad zwierzętami 
domowymi oraz zasad bezpieczeństwa,                                
w kontakcie ze zwierzętami (wolontariusze), 
• zbieranie karmy  i przekazanie jej do 
Fundacji „Bezbronne Zwierzęta”, 
• rozmowa o prawach zwierząt 
(przedstawiciele SU). 

Dyrektor 
 
 
Samorząd Uczniowski 
B. Grabowska 

 Dzień Misia • realizacja wg scenariusza I. Borkowska 
K.Adrian 

GRUDZIEŃ Mikołajki • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej, 
• imprezy klasowe. 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 
wychowawcy klas 

 Konkurs na najlepiej 
udekorowaną klasę 

• ogłoszenie konkursu, przedstawienie 
regulaminu,                                           
• rozstrzygnięcie konkursu. 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 

 Symbole świąteczne • gazetka ścienna o tematyce 
bożonarodzeniowej, 
• przygotowanie plakatu z życzeniami 
świątecznymi dla Rady Pedagogicznej,                                          
Rady Rodziców i pracowników szkoły,  
• przedstawienie bożonarodzeniowe 
„Jasełka” 
 
 
•spotkania opłatkowe, 
 
• konkursy klasowe na szopkę i stół wigilijny, 
 
 
• klasowe koncerty kolęd, 
 
 
 
 
 
 
 
• wykonanie kartek bożonarodzeniowych 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 
 
 
 
J.Ceynowa 
 
 
 
Wychowawcy klas 
 
konkurs na szopkę – 
E.Humanowska 
 
koncert kolęd  
(kl.IV – VI) – 
E.Humanowska 
 
koncert kolęd  
(kl. „0” – III) – 
wychowawcy klas 
 
E.Humanowska 
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STYCZEŃ Zabawa 
karnawałowa 
 
 

• konkurs na najlepszy strój karnawałowy                             
i maskę karnawałową, 
• konkursy klasowe, 
• paczki mikołajkowe, 
• wystrój sali 
 
 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 
wychowawcy klas 
Rada Rodziców 
Wychowawcy klas 

 Jasełka szkolne • przedstawienie w wykonaniu uczniów Koła 
Teatralnego dla społeczności szkolnej, 
 
• przedstawienie w wykonaniu uczniów Koła 
Teatralnego dla Domu Pomocy Społecznej                       
w Pucku. 
 
 

J.Ceynowa 

 Dzień Babci i Dziadka • Wystawa plakatów: „Co najbardziej lubię 
robić z babcią i dziadkiem”, 
 
• przedstawienie w wykonaniu uczniów Koła 
Teatralnego. 

Samorząd Uczniowski 
B. Grabowska 
 
J. Ceynowa 

 Dzień Seniora 
 

• przedstawienie w wykonaniu uczniów Koła 
Teatralnego. 

J. Ceynowa 

 Akcja WOŚP 
 

• zbiórka pieniędzy przez wolontariuszy ze 
szkoły. 

B.Cybula 

LUTY Apel podsumowujący          
I semestr 
 
 
 

• przedstawienie wyników nauczania, 
frekwencji poszczególnych klas, 
• wręczenie nagród i dyplomów za konkursy 
i akcje, które odbyły się w I semestrze, 
• prezentacja: „Bezpieczne ferie 2014”. 

Dyrektor Szkoły 
 
 
 
M.Myślisz 

 Promocja wzorowych 
uczniów szkoły 

• gazetka szkolna ”Kącik wzorowego ucznia” 
 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 

 Walentynki • przygotowanie skrzynki na kartki 
walentynkowe, 
• doręczanie korespondencji walentynkowej 
przez „szkolnych listonoszy”, 
• akcenty walentynkowe na gazetce 
ściennej. 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 

 Szkolny Dzień 
Bezpiecznego 
Internetu 
/18.02./ 8.50 

• przedstawienie profilaktyczne Teatru 
„Maska”: „Cyber – pułapka” dla uczniów klas 
IV –VI, 
• konkurs plastyczny, 
• „Zabawa w Bezpieczny Internet” –                              
na zajęciach komputerowych w klasach I – III 
(sieciaki.pl., necio.pl). 

Dyrektor 
 
 
E.Humanowska 
D.Kuźnicka 

MARZEC Dzień Kobiet • wykonanie gazetki okolicznościowej                         
na korytarzu, 
• przygotowanie życzeń przez chłopców. 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 

 Rocznica Nadania 
Imienia Szkole 

• realizacja wg scenariusza obchodów 
 
 
 

M. Licau 
J.Motucka 
Wychowawcy klas 0-VI 
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 „Ratujemy i uczymy 
się ratować”- akcja 
udzielania pierwszej 
pomocy 

• spotkanie z ratownikiem medycznym, 
• warsztaty. 
 

E. Wujke,  
J.Motucka 

 Gminny Turniej BRD 
 

• zgodnie z regulaminem turnieju D.Kuźnicka 

 Dzień Wiosny  
/23.03./ 
 
 
 
 

• akcja „przebieranie – nie pytanie”, 
• wiosenny pokaz mody i fryzur /na długiej 
przerwie/, 
• topienie Marzanny /kl. „0” A, B/ 
• prezentacja geograficzna o barwach Ziemi 
(spotkanie z podróżnikiem –  
p. M.Kochańczykiem) – 11.30 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 
 
I.Borkowska, K.Adrian 
Dyrektor 

KWIECIEŃ Dzień prozdrowotny • realizacja programów profilaktycznych: 
„Trzymaj formę”, „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, „Problem z głowy”, „Czyste 
powietrze wokół nas”, 
• realizacja wg scenariusza 
• spektakl profilaktyczny dla klas I-III 
„Hamburgery atakują” (Teatr Gargulec) 

E.Wujke,  
J. Ceynowa 
 
 
 
Dyrektor 

 Międzynarodowy 
Dzień Książki dla 
dzieci – pasowanie 
pierwszoklasistów na 
czytelników 

• wg harmonogramu D.Zasadowska 

 Wielkanoc •gazetka ścienna o tematyce świątecznej, 
• konkurs na najśmieszniejszego zająca 
wielkanocnego, 
•konkurs na najładniejszą kartkę 
wielkanocną. 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 
 
konkurs – 
E.Humanowska 

 Żywa lekcja historii 
/21.04./ 8.00, 450 zł 
 

• pokaz „Rycerze i wojowie za czasów 
Piastów” /Teatr Historyczny „Chorągiew 
Komturstwa Gniewskiego"/ 

Dyrektor 

 Obchody Światowego 
Dnia Ziemi 

• przygotowanie gazetki ściennej, 
• kampania propagująca ochronę przyrody. 

 

SU – B.Grabowska 
D. Kuźnicka 

MAJ Uczczenie rocznicy 
uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 

• przygotowanie gazetki ściennej, 
• uroczysty apel. 
 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 
E.Wujke 

 Dzień Matki 
 
 

• przygotowanie gazetki ściennej, 
 
 
• uroczysty apel. 

Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 
 
K.Adrian 
I.Borkowska 

CZERWIEC Dzień Dziecka -Dniem 
Sportu 
 
 

• gry i zabawy na holu/boisku szkolnym , 
• integracja szkół, 
• konkursy, zabawy  zorganizowane                                           
z inicjatywy rodziców poszczególnych klas. 

D.Pomorski 
 
Wychowawcy klas 
Dwójki klasowe 

 Kiermasz używanych 
podręczników 

• wg harmonogramu D.Zasadowska 
 

 Apel podsumowujący • przedstawienie wyników nauczania, Dyrektor  
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II semestr  frekwencji poszczególnych klas, 
•wręczenie nagród i dyplomów za konkursy                                            
i akcje, które odbyły się w II semestrze, 
• prezentacja: „Bezpieczne wakacje 2015”. 

 
 
 
M.Myślisz 

 Pożegnanie uczniów 
klasy VI 

• uroczysta akademia Dyrektor 
Samorząd Uczniowski 
B.Grabowska 
J.Ceynowa 
D.Pomorski 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI /inicjatywy rodziców/ 

KLASA INICJATYWA 

„0” A Warsztaty pieczenia ciasteczek; wspólne śpiewanie kolęd, 
organizacja „Jasełek”. 

„0” B Konkurs na najciekawsze przebranie dla Rodzica podczas 
Balu karnawałowego. 

I Zorganizowanie „Dnia Słodkości”. 

II Zorganizowanie  wycieczki autokarowej. 

III Przedstawienie z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu Rodziców. 
Żywa lekcja muzyki. 

IV Zorganizowanie  wycieczki autokarowej.                               
Zorganizowanie spotkania ze strażakami. 

V Spotkanie z ciekawymi ludźmi naszej miejscowości. 

VI Zorganizowanie  wycieczki autokarowej. 

 

 


