KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Wrzesień


Rozpoczęcie roku szkolnego (1 września)



Kampania kandydatów na przewodniczącego szkoły i wybory prezydium SU,
szkolna debata wyborcza przygotowana w ramach akcji ,,Samorządy Mają Głos 2022”
– wybory nowego Samorządu Uczniowskiego (15 września – 30 września 2022)


Dzień kropki – dzień kreatywności w salach, malowanie twarzy, zabawy ruchowe z
kropką, „portfolio” klasowe



Pierwszy Dzień Jesieni- ubieramy się w jesienne kolory: żółty, pomarańczowy,
czerwony, brązowy (23 września)



Dzień Chłopaka- klasowy wybór najsympatyczniejszego kolegi z klasy.

Październik


Światowy Dzień Uśmiechu (2 października)



IV Edycja akcji ,,Sprzątamy dla Polski” (4 października)



Ślubowanie klas pierwszych i Święto Komisji Edukacji Narodowej (14 października)



Szkolny Konkurs ,,Mam talent” przygotowany przez koło teatralno-filmowe
,,Nakręceni”



Szkolny Konkurs Recytatorski ,,Poezja jest dobra na wszystko” (poloniści)



Dzień Nauczyciela - konkurs na najładniejszą laurkę dla nauczyciela.



Dzień zwierząt- galeria zdjęć ze swoim zwierzakiem. Rozpoczęcie zbierania karm dla
zwierząt ze schroniska



Akcja „LEKKI TORNISTER

Listopad


Pamiętamy o tych, co odeszli- sprzątanie cmentarza, zapalenie zniczy



Obchody Święta Niepodległości



Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF (20 listopada)
Obowiązkowy strój niebieski!



Tydzień życzliwości (21 listopada – 28 listopada)



Jesienny wieczór muzyczno-poetycki przygotowany przez kółko teatralno-filmowe
,,Nakręceni” i klasy 8a i 8b



Dzień Pluszowego Misia - każdy uczeń tego dnia przynosi swojego ulubionego misia (25
listopada)



Dzień postaci z bajek- każdy uczeń przychodzi w stroju postaci bajkowej lub przynosi jakiś
element związany z postacią

Grudzień


Konkurs świąteczny



Kiermasz słodkości



mikołajki (6 grudnia)



jasełka przygotowane przez koło teatralno- filmowe ,,Nakręceni”



prezent świąteczny- zbiórka np. maskotek dla dzieci potrzebujących ( do
rozważenia)



pierwszy dzień zimy- ubiór w kolorze białym



Dzień Patrona Szkoły



Dzień Babci i Dziadka-przygotowanie upominków i laurek z życzeniami (21 i 22

Styczeń

stycznia)


Międzynarodowy Dzień Lego- zabawy interaktywne w układanie lego wykorzystanie narzędzi TIK (28 stycznia)



Bezpieczne ferie zimowe- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się
podczas zabaw zimowych



Dzień Kubusia Puchatka- konkurs plastyczny



Dzień Składanki i Łamigłówki

oraz Dzień Puzzli - konkursy klasowe składanek i łamigłówek oraz konkurs na najszybsze
ułożenie puzzli (29 I)
Luty


walentynki



Bal karnawałowy / opcjonalnie: inna forma

Marzec


Święto Wiosny połączone z Prima Aprilis, Dzień Kobiet Dzień w spódniczce (8 III)



Akcja szkolna - Załóż skarpetkę nie do pary! (21 marca - Światowy Dzień Zespołu
Downa)



Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru (27 marca)



Konkurs fotograficzny- oznaki wiosny

Kwiecień


Dzień Ziemi - 21 kwietnia (ubieramy się na zielono)



Apel wielkanocny



Dzień sportu -konkurencje sportowe



Dzień Czekolady (12 IV) – z uśmiechem jemy czekoladę

Maj


Święto Konstytucji 3 Maja



Dzień Mamy i Taty- upominki i życzenia dla kochanych Rodziców



Dzień dobrych uczynków- stworzenie klasowych drzew dobrych uczynków

Czerwiec


Dzień Dziecka połączony z Piknikiem Rodzinnym / opcjonalnie inna forma



Bezpieczne wakacje - utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku



Zakończenie roku szkolnego - 23 czerwca

Pierwszy dzień lata- obowiązkowe kolory żółty, czerwony
Dzień dziecka- lekcje prowadzą uczniowie

Kalendarz dopuszcza modyfikacje – w zależności od sytuacji dane wydarzenie może przybrać formę
inną niż proponowana. Przewidziane są także akcje i imprezy, do których przystąpi szkoła
w ramach projektów edukacyjnych (lokalnych, szkolnych, ogólnopolskich), w tym różne aktywności
zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach działań SU realizowany będzie
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,(Nie)zwykła matematyka” w formie konkursów i zadań.

